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Текст лекції:
5.1. Попит. Закон попиту та його прояви. Чинники попиту
Попит — найбільш зрозумілий для будь-якої людини елемент ринку:

не всі беруть участь у виробництві, в продажу товарів, але всі беруть
участь у попиті, в покупці товарів.
Попит — це потреба в певних благах та послугах, яка дорівнює
величині коштів у покупців. Але попит і потреба - поняття не тотожні.
Потреби необмежені і різноманітні, вони змінюються не тільки за кількістю,
але й якісно з розвитком людської цивілізації. Попит включає в себе: поперше, потребу в товарі, по-друге, купівельну спроможність, можливість
оплатити його придбання. Попит - це платоспроможна потреба. Попит не
може виникнути, якщо потреба в товарі не підкріплена можливістю оплатити
його купівлю.
Попит характеризує залежність між можливою величиною купівлі
товарів та величиною витрат на таку купівлю. Ця залежність виражає
ефективність споживання покупця. Якщо будь-яка потреба може бути
задоволена тільки при оплаті відповідного товару, послуги, то величина
оплати, ціна товару впливає і на вибір придбаних товарів, на величину
придбання, тобто між попитом і ціною існує залежність.
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Розглянемо залежність між попитом і ціною на прикладі. Нехай на ринку
запропоновано десять одиниць товару (табл.5.1).
Таблиця 5.1
№/№

Запропоновано

Ціна (грошових

Фінансові

Кількість

1

(товарних одиниць)
10

одиниць)
10

ресурси
10

куплених товарів
1

2

10

5

10

2

3

10

2

10

5

4

10

1

10

10

У першому випадку, якщо ціна товарної одиниці буде дорівнювати 10
грошовим одиницям, то покупець зможе придбати тільки одну одиницю
товару; при ціні 2 грн., за одиницю буде куплено 5 одиниць товару; при ціні
1 грн., за одиницю відповідно куплено 10 одиниць товару. Ми бачимо, що при
зниженні ціни (беручи до уваги незмінність пропозиції товарів) кількість
куплених товарів збільшується, тобто при зниженні ціни збільшується попит.
I, навпаки, при збільшенні ціни зменшується попит. Цю залежність
відобразимо на графіку. На осі ординат позначимо ціну (Р) одиниці товару, яку
покупець заплатить за певну потрібну кількість цього товару. На осі абсцис
- кількість куплених-товарів позначимо буквою Q, попит - буквою D.
Із графіка (рис. 5.1) видно, що між ціною та кількістю куплених
товарів існує залежність: високій ціні відповідає менший попит, більш
низькій ціні відповідає більший попит. Попит є функцією від ціни: D=f(х). Ця
залежність обернена або від'ємна між ціною і кількістю куплених товарів
знаходить відображення в спадному характері функції попиту. Одержана
таким чином крива називається кривою попиту і позначається буквами
DD. Ця крива нахилена вниз і вправо, оскільки зв'язок між ціною і попитом є
негативним.
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Рис. 5.1. Крива попиту
Закон попиту зводиться до наступного: на ринку, за інших рівних умов,
існує зворотна залежність між ціною товару і попитом, що пропонується
покупцями на цей товар. В міру зростання ціни на товар зменшується попит на
нього і, навпаки, падіння ціни на товар тягне за собою збільшення попиту.
В

економічній

теорії

попит

одиничного

споживача

називається

індивідуальним попитом. Але для аналізу економічних явищ частіш за все
використовують ринковий попит — це сукупний попит споживачів на певний
товар. Крива ринкового попиту показує загальну кількість товару, яка потрібна
покупцям. Поділ на індивідуальний та ринковий попит - це не просто
теоретична вправа, вона стає важливою на практиці, коли ринковий попит
формується, виходячи із попиту різних демографічних груп.
Попит — це не просто можлива величина придбаного товару, а
залежність між змінами ціни і реагуючими на ці зміни обсягами покупок.
Попит представляє взаємопов’язаний ряд цін і відповідних обсягів
покупок, а величина попиту - це кожний обсяг покупки.
Щоб зрозуміти різницю між ―попитом‖ і ―розміром попиту‖
побудуємо графік. По осі ординат відмітимо різні ціни на деякий товар, а по осі
абсцис - ту кількість товару, яка може бути куплена за тією чи іншою ціною.
Попит на рис. 5.1 - це крива D0D0, яка відображає залежність між
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конкурентною ціною і відповідним обсягом покупок, а кожна точка на кривій
D0D0 і є розмір попиту (точки А, В, С), фіксований певною ціною розмір
покупок.
Саме тому потрібно розрізняти зміни попиту і зміни розміру
попиту. Розмір попиту може збільшуватися і зменшуватися, але ці зміни задані
конкретними змінами: кожному даному рівню ціни (в рамках даного попиту)
завжди відповідає певний розмір попиту, що означає переміщення з однієї точки
на іншу точку на постійній кривій попиту D0D0 (від А до В, до С чи навпаки).
Зміна самого попиту виражається в зсуві кривої D0D0, в некерованості
величини попиту рівнем ціни. Але через зазначений проміжок часу,
необхідний, для стабілізації, величина попиту входить у нову кількісну
залежність від нової ціни і, змінюючись (у рамках цієї нової залежності),
формує нову криву, яка виражає новий стан попиту (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Зсув кривої попиту
Збільшення попиту зміщує криву попиту вправо (крива D1D1), а
зменшення попиту зміщує криву попиту вліво (крива D2D2).
Відповідні реакції розміру попиту на зміну ціни є тимчасовими
процесами. Це означає, що між зміною ціни і масштабом реакції на нього
величини попиту існує пряма залежність в часі: чим довший часовий період,
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тим сильніше змінюється величина нової ціни. При цьому часовий період
адаптації розміру попиту до ціни, котра змінилася, прямо відображає
переконаність покупців у неповоротності нової ціни (чим вище ця переконаність,
тим менше часу потребується на реакцію споживача).
Але відповідь покупця на підвищення ціни обмежена єдиним доступним
йому засобом — зменшенням розміру попиту, хоча мінімальні альтернативи у
споживача існують (самому ремонтувати взуття, шити одяг), все ж у більшості
випадків він залежить від виробників.
А виробникам потрібен час, щоб придумати більш дешеві товари,
виробити їх у масовому обсязі і привернути увагу покупців. I чим вище стрибок
цін, тим більше часу потребує ланцюжок: зросла ціна - (виробник - дешевий
товар) - зменшився обсяг попиту.
Роль часу в дії закону попиту допоможе зрозуміти, чому на початковому
етапі ріст ціни може не знижувати величину попиту: споживачу просто нічим
замінити товар, який збільшився в ціні. Але якщо взяти тривалий часовий
інтервал, то подорожчання будь-якого товару призведе до зменшення величини
попиту, тобто все станеться відповідно до закону попиту.
Зміна попиту зв'язана зі змінами кількості товару, яку споживачі
зможуть купити в результаті зміни нецінового фактора. Нецінові фактори, які
впливають на попит: ціни на взаємозаміняючі та взаємодоповнюючі товари,
прибуток споживачів, споживацькі смаки, чисельність покупців, економічна
стабільність розвитку країн, світового господарства й очікування.
Взаємозаміняючі товари або субститути — це такі товари, для яких ріст
ціни одного товару призводить до зростання попиту на інший. Взаємозаміняючі
товари при споживанні можуть замінювати один одного. Наприклад: до
взаемозамінюючих товарів можна віднести автобусний і тролейбусний транспорт,
маргарин і масло. Якщо збільшилась ціна на каву, то покупці (беручи до уваги
закон попиту) купуватимуть в меншій кількості. При цьому ціна на чай
залишилась такою самою, його будуть купувати в більшому обсязі, тим самим
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збільшуючи попит на чай. Таким чином, існує прямий зв'язок між ціною на один із
взаємозамінюючих товарів і попитом на інший.
Взаємодоповнюючі товари — це такі товари, які споживаються, як
правило, одночасно; товари, для яких ріст ціни одного товару призводить до
падіння попиту на інший. До числа взаємодоповнюючих товарів можна віднести
наступні пари товарів: магнітофони і касети, фотоапарати і фотоплівки,
автомашини та бензин. Між взаємодоповнюючими товарами існує зв'язок:
збільшення ціни на один із товарів знижує попит на інший.
3міна попиту залежить і від змін доходів споживачів. Якщо доходи
зростають, то при незмінних цінах кількість купованих товарів збільшується. I,
навпаки, при зниженні доходів у споживачів зникає можливість купувати деякі
товари. Тобто існує прямий зв’язок між ростом доходів і ростом попиту і
навпаки. Товар, попит на який зростає при зростанні доходів споживача,
називають в економічній теорії нормальним товаром.
Проте існує і зворотний зв'язок: при зростанні доходів споживачів,
починають у менших кількостях купувати певний товар. При збільшенні доходів
споживач менше звертається в ремонтні майстерні (ремонт взуття, годинників, а
купує нове взуття і нові годинники. Споживацькі доходи ростуть, й люди
менше вживають маргарин, а більше - вершкове масло.
Товар, попит на який спадає при зростанні доходу споживачів
називається нижчим товаром. До нижчих товарів відносять товари Гіффена:
картопля, хліб, макаронні вироби. До товарів Гіффена відносять ті товари,
кількість споживання яких зменшується залежно від підвищення доходів
споживачів.
3мінення смаків споживачів відбувається швидко й повільно,
головне — постійно. Це пов’язано з розвитком виробництва, науковотехнічним прогресом, модою, порою року, кліматом і т.п. Крім цього, попит
змінюється зі зміною кількості покупців. Тут зв’язок прямий: збільшення
кількості населення веде до підвищення попиту на більшість товарів.
Споживацькі очікування, економічна та політична ситуація в країні й у
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світі також здатні змінити попит. Там, де є військові конфлікти, попит на
телевізори є меншим, чим на хліб, сірники, хоча в мирний час — навпаки.
Весняна засуха може бути підставою зростання запасів. 3ростання розміру
закупівлі при підвищенні ціни на даний товар відображає очікування
покупцями ще більшого зростання ціни.
Закон попиту є регулятором ринкової економіки і захисником споживачів,
але закон попиту каже: попит може ефективно функціонувати тільки за умови
наявності пропозиції, причому перевищення розміру пропозиції порівняно з
розміром попиту.
5.2. Пропозиція. Закон пропозиції та його дія. Чинники пропозиції
Товар виробляє та пропонує споживачеві виробник. Сукупність товарів та
послуг,

запропонованих

виробником

на

ринок,

складає

пропозицію

Визначена товаровиробником ціна називається ціною пропозиції. Закон
пропозиція показує залежність між ціною і кількістю запропонованих на ринок
товарів.
Припустимо, що ціна товару складає 100 грн., і за цією ціною вироби
пропонував на ринок 60 одиниць товару. Коли ціна збільшилася у 4 рази, він
став пропонувати на ринок 300 товарних одиниць, потім ціна зросла до 600
грн., він пропонує 400 товарних одиниць, тобто при зростанні ціни кількість
пропонованих товарів підвищувалась (див. рис. 5.3). Відобразимо цю залежність
на графіку.

Рис. 5.3. Крива пропозиції
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На осі ординат позначимо ціну Р, на осі абсцис — кількість
запропонованого товару Q в даний час. Між ціною і кількістю запропонованих
товарів існує залежність: чим вища ціна, тим більше виробляється товарів,
чим нижча ціна, тим менша пропозиція товарів. Ця залежність пряма: розмір
пропозиції знаходиться у прямій залежності від напрямку змінення цін і в
економічній теорії називається законом пропозиції.
Отримана крива SS має назву кривої пропозиції. Закон пропозиції:
Q=f(ΔP)

(5.1)

При зростанні ціни крива пропозиції буде підійматися вправо вгору і,
навпаки, при зниженні ціни крива пропозиції буде спадати вліво донизу. Це
показує позитивну залежність між пропозицією та ціною. Це зростаюча функція:
S= f(P)

(5.2)

Як і при аналізі попиту, треба відрізняти «пропозицію» і «розмір
пропозиції». Закон пропозиції характеризує вплив ціни на розмір пропозиції.
3міна пропозиції виражається у зрушенні кривої вліво вгору
(зменшення пропозиції) або вправо донизу (збільшення пропозиції).

Рис. 5.4. Криві пропозиції
Крива

пропозиції

S 0 S0

(рис.

5.4.)

відображає

залежність

між

конкретною ціною і відповідним обсягом запропонованих на ринку товарів.
Кожна точка (А,В,С) - це розмір пропозиції: кожному рівню ціни (у межах
даної пропозиції) завжди відповідає певний розмір пропозиції, що означає рух
точок (А,В,С) на постійній кривій пропозиції S0S0. Крива S1S1 означає зростання

52
пропозиції, крива S2S2 — зменшення. Криві S1S1 та S2S2 означають зрушення
кривої пропозиції.
Окрім ціни, на зміну пропозиції впливають такі нецінові фактори:
- зміни цін на ресурси;
- використання сучасних технологій;
- зміна розміру податків і дотацій;
- ціни на інші товари;
- кількість продавців.
У законі пропозиції є щільним зв'язок між витратами на виробництво
товару і пропозицією його на ринку. Виробник у цьому випадку є продавцем,
зміна у пропозиції, насамперед, є реакцією на запропоновані ціни.
Основою зрушення кривої пропозиції виступають витрати на
виробництво товару. При необхідності виробити додаткову кількість продукції
(за умови росту цін на ресурси) на виробництво будуть потрібні високі
додаткові витрати, а це призводить до збільшення ціни та зниження пропозиції.
Якщо ціни на ресурси будуть зменшуватись, то у підприємця буде стимул
виробити більше товарів, щоб збільшити пропозицію. Наприклад, якщо
збільшуються ціни на сільськогосподарські машини і механізми, добрива,
насіння, та це призведе до збільшення витрат на виробництво та зменшення
пропозиції сільськогосподарської продукції.
Нехай фермер вирощував пшеницю, і його витрати відповідали ціні Ро. У
відповідності з цією ціною фермеру було вигідно пропонувати на ринок
відповідну кількість пшениці. Відбулось підвищення цін на ресурси, ціна на
пшеницю залишилась тією ж. У цих умовах фермеру не вигідно
виробляти кількість пшениці, тому що існуючими цінами і не окупить витрати
на виробництво. Тому за існуючою ціною фермер буде пропонувати меншу
кількість (Q1). Зростання цін і ресурси (при інших рівних умовах) призведе
до зміщення кривої пропозиції вліво від S0 до S1 (рис. 5.5.). Щоб це явище не
призвело

до

різкого

скорочення

виробництва

чи

зростання

цін

на

сільськогосподарську продукцію, держава здійснює фінансову підтримку даної
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галузі. 3більшення дотацій фактично знижує витрати на виробництво товарів,
тому що частину витрат бере на себе держава. Сільськогосподарське
виробництво, яке в усьому світі дуже дороге, існує в більшості випадків за
рахунок дотацій держави.

Рис. 5.5. Зсув кривої пропозиції внаслідок підвищення цін на ресурси
Розмір пропозиції залежить також від рівня конкуренції в даній
галузі. Якщо на ринок виноситься кількість товару, яка перевищує попит,
виробники починають змагання за покупців, ціни падають. Ця конкуренція
виробників нам відома тільки з літератури. При недостатній пропозиції виникає
добре відомий нам на практиці і поки що єдиний доступний нам вид
конкуренції — конкуренція серед покупців.
Розмір і структура пропозиції відображають податкову політику
держави: високі податки стимулюють пропозицію менш трудомісткої
продукції; податкові пільги здатні збільшити пропозицію певних товарів.

5.3.

Еластичність попиту та еластичність пропозиції

Еластичність попиту за ціною — це показник відсоткової зміни обсягу
попиту при зміні на 1% ціни на товар уздовж даної кривої попиту на нього. Вона
показує чутливість обсягу (величини) попиту до змін ціни товару за умови, що всіінші фактори, які впливають на попит, залишаються незмінними:
Ed=(ΔX/X): (ΔP/P)

(5.3)

де ΔX і ΔP — це приріст (зміни), відповідно, попиту і ціни (вони завжди з
різним знаком).
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Еластичність попиту — завжди від’ємна величина, тому що крива попиту має
від'ємний нахил. Але для практичного застосування часто беруть еластичність
модуля: Ed. Якщо: 0 < | Ed |< 1 — попит нееластичний; | Ed |= 1 — попит з
одиничною еластичністю; 1< | Ed |< оо — попит еластичний.
Еластичність попиту за ціною залежить від цілого ряду факторів, зокрема:
- наявності товарів-субститутів. Чим більше існує товарів, здатних досить
ефективно замінити один одного, тим активніше реагує попит на зміну цін на них
(наприклад, автомобілі одного класу, різні види прохолодних напоїв);
- часу пристосування до зміни цін. У короткотерміновому періоді попит менш
еластичний, ніж у довготерміновому, адже для пошуку товарів-субститутів та
зміни структури споживання потрібен час;
- частки споживацького бюджету, що витрачається на продукт. Тут залежність
зворотна: чим більша частка, тим менша еластичність і навпаки.
Показники еластичності попиту мають досить широке практичне застосування.
Кожен підприємець має мету максимізувати свій прибуток. Якщо його витрати
відносно постійні, тобто майже не залежать від обсягу наданих споживачам
послуг (оренда торгового кіоску чи складського приміщення, проведення
футбольного матчу чи естрадного концерту, транспортні послуги, дитячі
атракціони та каруселі і т. д.), то величина прибутку залежить від виручки. Обсяг
виручки підприємець може регулювати, збільшуючи або зменшуючи ціну
послуги. 3вичайно, при зміні ціни буде змінюватись і обсяг попиту, тому
менеджерів подібного бізнесу цікавить чутливість величини попиту до зміни
ціни їх товару на 1%, а не є не що інше як еластичність попиту. При цьому
всі менеджери повинні знати, що не обов’язково повинен бути аншлаг у залі або
повністю заповнена дитяча карусель, щоб отримати найбільшу грошову виручку.
Адже, якщо попит на квитки відомої футбольної команди нееластичний, то це
означає, що збільшення ціни на ці квитки призведе до зменшення попиту, але з
менш відчутною силою, ніж підвищення цін, тобто виручка зростатиме. Саме
через це ми часто можемо бачити не заповнені стадіони, зали, каруселі, купейні
вагони, літаки, торгові місця на ринках і т. д.
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Більшість вчених-економістів вважають справедливими наведені у табл. 5.2
залежності між еластичністю попиту на товар та доходом продавця (або
витратами споживача).
Однак, незважаючи на простоту й очевидність розглянутих залежностей, ми
хотіли б застерегти практиків від прямого 5 бездумного IX використання.
Проілюструємо деякі винятки із наведених вище залежностей.
При зниженні ціни з 10 до 2 грн, обсяг попиту зріс з 100 до 200 одиниць
товару. Тобто ціна зменшилася на 80%, а обсяг попиту збільшився на 100 %,
здавалося б виручка повинна зрости, адже (табл. 5.2) попит на товар еластичний:
|Ед|=((200 - 100)/100 : (2 - 10)/10) = -1,25, а ціна знижується. Однак розрахунок
показує, що виручка суттєво зменшилася (з 1000 до 400 грн.).
При підвищенні ціни з 10 до 20 грн, обсяг попиту зменшився з 100 до 30
одиниць товару. Тобто ціна збільшилася на 100%, а обсяг попиту зменшився на
70%, здавалося б виручка повинна зрости, адже (табл. 5.2) попит на товар
нееластичний |Еа| = ((30 - 100)/100 : (20 - 10)/10) = -0,7, а ціна підвищується. Однак
розрахунок показує, що виручка суттєво зменшилася (з 1000 до 600 грн.).
Таблиця 5.2.

Аналогічно еластичності попиту за ціною можна розрахувати еластичність
попиту за доходом або за ціною на інше благо. Еластичність попиту за доходом
розраховується як співвідношення відносної зміни попиту та відносної зміни
доходу споживача.
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Рис. 5.6. Еластичність попиту за доходом
На рис. 5.6. показано підвищення попиту (переміщення кривої вправо) на
∆Х (Х2- X1), що викликане зростанням доходу на ∆І (I, - I;). У такому випадку
еластичність попиту за доходами дорівнює:
Еі=(∆Х/Х): (∆І/І)

(4.4)

Еластичність попиту за доходами може приймати різні значення: Е1 > 0 — для
нормальних товарів; Е1> 1 — для предметів розкоші; Е1 < 0 — для неякісних товарів.
У випадку нульової еластичності попиту за доходами споживання даного
товару взагалі не залежить від рівня доходу споживача (сіль).
Ціни на інші суміжні товари (Ру) також впливають на попит, і силу такого
впливу показує коефіцієнт перехресної еластичності попиту, що показує відсоткову
зміну обсягу придбаних товарів X залежно від одновідсоткової зміни ціни будьякого товару Y:
Е = (∆Х/Х): (∆Рy/Ру)

(5.5)

Якщо коефіцієнт перехресної еластичності має додатне значення, то із
підвищенням ціни на товар У зростає попит на товар X. Відповідна залежність
характерна для товарів-субститутів. Взаємозамінність різних сортів ковбаси
достатньо висока, тому навіть невелике збільшення цін на один із них призведе до
різкого підвищення попиту на інший.

57
Для комплементарних товарів характерне від'ємне значення коефіцієнта
перехресної еластичності попиту (залежність між цінами на бензин та попитом на
автомобілі, цінами на електроенергію та попитом на електричні плити,
електрообігрівачі).
Коефіцієнт еластичності попиту набуватиме нульових значень для благ, які
зовсім не пов’язані між собою.
Еластичність пропозиції за ціною — це співвідношення між відносною
зміною пропозиції та відносною зміною ціни:
Ep=(∆S/S): (∆P/P)

(5.6)

Із визначення закону пропозиції (зростання пропозиції при підвищенні
ціни) випливає, що значення коефіцієнта еластичності пропозиції за ціною
завжди буде додатним.
Аналогічно до обчислення коефіцієнта еластичності пропозиції за ціною
можна розрахувати низку інших показників, що показують еластичність
пропозиції за деякими іншими факторами, що впливають на неї.

5.4.

Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага і
рівноважна ціна

Проаналізовані функції попиту та пропозиції характеризують кожна свою
окрему сторону ринку даного товару. Але для того, щоб зрозуміти, як функціонує
даний ринок у цілому і як у результаті цього встановлюються ринкові ціна і
кількість товару, що купується, необхідно розглянути взаємодію попиту та
пропозиції. Для цього накладемо графік кривої попиту на графік кривої
пропозиції. Відзначимо, що при даному аналізі можна використовувати як прямі,
так і зворотні функції.
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Рис.5.7. Рівновага у миттєвому періоді:
а)швидкопсувні товари; б)товари, що зберігаються
На рис. 5.7. DD-лінія попиту, SS-лінія пропозиції. Абсциси їх точок
характеризують відповідно обсяги попиту й обсяги пропозиції, а ординати — ціни
попиту і ціни пропозиції. Ринкова рівновага визначається координатами точки
перетинання ліній DD і SS, яким відповідають обсяг QЕ і ціна РЕ. Вони мають
назву відповідно рівноважний обсяг (QЕ= QD= QS) і рівноважна ціна (РЕ = РD = РS).
Рисунок ілюструє одиничність ринкової рівноваги (тут лінії попиту та пропозиції
перетинаються в єдиній точці). У стані рівноваги ринок збалансований: а ні в
продавців, а ні в покупців немає внутрішніх спонукань до його порушення. Якщо
реальна ринкова ціна (Р1) буде вище рівноважної, то при такій ціні обсяг
попиту складе QD1 тоді як обсяг пропозиції — QS1. У цьому випадку надлишок
пропозиції (QS1— QD1) буде робити понижуючий тиск на ціну Р1. Якщо ж реальна
ринкова ціна виявиться нижче рівноважної, скажемо на рівні Р2, обсяг попиту QD2
виявився вище обсягу пропозиції QS2. Тут надлишок попиту (QD2 - QS2) буде
робити підвищувальний тиск на ціну Р2. У першому випадку цей тиск буде
виявлятися через конкуренцію продавців,
У другому — через конкуренцію покупців. Такий підхід до опису рівноваги
називають рівновагою за Л.Вальрасом. Існує й альтернативний підхід, відомий як
рівновага за А. Маршалом. Суть його в тім, що рівновага на ринку складається не
під впливом тиску надлишкового попиту та пропозиції, а під впливом
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перевищення ціни попиту над ціною пропозиції, або навпаки, ціни пропозиції над
ціною попиту, на що продавці реагують відповідно збільшенням чи скороченням
обсягу пропозиції. Рівновагу за Маршалом ілюструє рис. 5.7. б.
Розходженню в цих підходах ми зобов'язані ―зворотним‖ розташуванням
осей координат на графіках попиту та пропозиції. Сучасна економічна теорія
оперує функціями попиту та пропозиції за Вальрасом, а їхніми графічними
відображеннями - за Маршалом.
Моделі, що описують економічні процеси, поділяються на статичні і динамічні.
У статичних моделях фактор часу не враховується. Цей спосіб розгляду
називається порівняльною статикою. Саме його в основному застосовують при
аналізі встановлення рівноваги на ринку. Але цілком можливо зосередитися на
переходах від одного рівноважного положення до іншого, використовуючи
динамічний підхід.
Що ж відбувається на ринку, коли під впливом зміни одного з розглянутих
вище факторів попиту чи пропозиції він виходить зі стану рівноваги? Припустимо,
що на ринку у вихідному положенні вже існувала рівновага, що була потім
порушена зміною попиту під впливом росту доходу, виділеного споживачами для
покупки даного товару. Хоча метод порівняльної статики не враховує в явному
виді фактор часу, непряме його включення стає можливим за допомогою обліку
розходжень у швидкості пристосування пропозиції до змін у попиті. Для цього при
використанні методу порівняльної статики прийнято розрізняти три періоди.
Перший, у якому усі фактори виробництва розглядаються як постійні, називають
миттєвим періодом. Другий, у якому одна група факторів розглядається як
постійна, а інша як змінна, називають коротким (короткостроковим) періодом.
Третій, у якому усі фактори виробництва розглядаються як змінні, називають
тривалим (довгостроковим) періодом.
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Рис. 5.8.Рівновага у миттєвому періоді:
а)швидкопсувні товари; б)товари, що зберігаються
У миттєвому періоді продавець не має можливості пристосувати обсяг
пропозиції до обсягу попиту, оскільки кількість виробничих ресурсів і
інтенсивність їхнього використання задані. Якщо товар швидкопсувний і не підлягає
збереженню, лінія пропозиції буде перпендикулярною вісі абсцис (рис. 5.7. а).
Якщо товар не підлягає псуванню і може бути збережений, то лінія
пропозиції може складатися з двох сегментів: одного, що має позитивний нахил, і
другим, представленим вертикальним відрізком (рис. 5.7. б). При ціні РЕо
продавець запропонує до продажу весь фіксований обсяг товару Qк. Однак при ціні
нижче РЕ0, наприклад РЕ2, обсяг пропозиції QЕ2, тоді як кількість товару в розмірі
Qк — QЕ2 може бути збережена до настання більш сприятливої кон'юнктури.

Рис. 5.9. Рівновага в короткостроковому періоді
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У короткому періоді лінія пропозиції (рис. 5.9) також складається з двох
сегментів. Перший, що має позитивний нахил, обмежен по вісі абсцис точкою,
що відповідає виробничої потужності Qк. Друга ділянка кривої пропозиції
представлена вертикальним відрізком, що вказує на неможливість вийти в
умовах короткого періоду за межі, виробничих потужностей. До цієї границі
рівноважний обсяг і ціна визначаються перетинанням ліній попиту та пропозиції,
а за її межами, як і в миттєвому періоді, ціна визначається попитом, а обсяг
пропозиції - розміром виробничих потужностей.
У тривалому періоді виробник може не тільки варіювати інтенсивність
використання виробничих потужностей, але й змінювати їхні розміри, а виходить, і
масштаби виробництва. У тривалому періоді можливі три ситуації. У першому
випадку, коли зміна масштабу виробництва відбувається при незмінних
витратах, ріст рівноважного обсягу відбувається без зміни рівноважної ціни
(рис. 5.10. а). В другому, коли зміна масштабу виробництва відбувається при
зростаючих витратах (скажемо, за рахунок росту цін на використовувані
ресурси), ріст рівноважного обсягу супроводжується і ростом рівноважної ціни
(рис. 5.10. б). У третьому, коли зміна масштабу виробництва відбувається при
витратах,

що

знижуються,

(скажемо,

за

рахунок

зниження

цін

на

використовувані ресурси), ріст рівноважного обсягу супроводжується зниженням
рівноважної ціни (рис. 5.10. в).
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Рис. 5.10. Рівновага в довгостроковому періоді:
а-незмінних витрат; б-зростаючих витрат; в-спадаючих витрат.

