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Текст лекції:
7.1.

Оптимум товаровиробника

Забезпечення конкурентної спроможності фірми, товарів та послуг в
умовах ринкової конкуренції у значної мірі визначається вмінням суб’єкта
господарювання маневрувати факторами виробництва. Як відоме, оптимізація
передбачає пошук найкращого варіанту (альтернативи) розвитку суб’єкта
господарювання.

Досягнення

оптимального

стану

фірми,

підприємства

починається з визначення конкретної цілі. Якщо їх багато, то треба
оптимізувати цілі, тобто визначити пріоритет. У нашому випадку йдеться про
пошук

найліпшого

варіанту

використання

економічного

потенціалу

товаровиробником у ринкової діяльності. Вирішити це завдання можна, якщо є
чітко поставлена ціль ринкової діяльності товаровиробника і відомі змінні
фактори (фактори виробництва), які використовуються для досягнення
визначеної цілі, а також обмеження у використанні факторів і вид математичної
функції. Обмеження у процеси пошуку оптимальних параметрів факторів
внутрішнього і зовнішнього середовища фірми, що використовуються, є не чим
іншим, як умовами її діяльності.
Деякі бізнесмени свою ринкову діяльність пов’язують з отриманням
прибутку, інші – з часткою ринку. Якщо загальна маса прибутку, яку отримує
бізнесмен, прямо пропорційна частці ринку, то нема особливого сенсу поділяти
ті цілі ринкової діяльності. Однак, аналіз ринкової рівноваги фірми показує, що
такий підхід є можливим тільки в умовах досконалої конкуренції. Якщо фірма
діє на не конкурентному ринку, або ринку недосконалої конкуренції, то
оптимізація використання факторів виробництва для досягнення максимізації
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валового доходу (частці ринку) потребує іншого обсягу випуску продукту, чим
оптимізація факторів виробництва для максимізації прибутку. Внаслідок цього
досягнення кожної з цих цілей супроводжується різними обсягами виробництва
продукту/послуги і використання факторів виробництва. Взагалі оптимум
товаровиробника визначається як максимум вигод, які отримує фірма у
процесі реалізації цілі своєї ринкової діяльності. Ці вигоди можуть виявлятися
у частці ринку, обсягу прибутку, тощо.
Оптимум

конкретного

товаровиробника

на

конкретному

ринку

визначається співвідношенням доходу і витрат. Зовнішньою ознакою його
досягнення на ринку досконалої конкуренції (див. рис.7.1) є рівність граничних
витрат (МС) і ціни продажу товару/послуги (Р).
Оптимальний обсяг випуску продукції і продаж, тобто частка ринку (Q)
визначається рівністю граничних витрат (МС) і ціни реалізації продукту на
ринку (Р).
Цей критерій визначення оптимуму виробництва продукту (МС=Р), що
формується на ринку досконалої конкуренції є притаманним, головним чином,
для середніх та дрібних підприємств. Зовсім інша ситуація складається на не
конкурентному ринку і ринку недосконалої конкуренції, де панують монопольні
та монополістичні підприємства.
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Рис 7.1. Оптимум товаровиробника в умовах досконалої конкуренції
В умовах не конкурентного ринку, або ринку недосконалої конкуренції,
монополія, чи декілька монополістичних фірм, що перебувають у змові, здатні
диктувати ціни та умови виробництва і продажу товарів. Тому крива попиту на
товар і валового доходу в цих умовах співпадають. У такому разі оптимум
виробництва товару/послуги і максимізації валового доходу монопольної фірми
формується на тому рівні, коли MR=0, тобто зникає граничний доход (див. рис.
7.2).
Збільшення виробництва товару/послуги понад того обсягу, коли
граничний продукт (MR) набуває максимальне значення, призводить до втрат
доходу.
Оптимізація виробництва товару/послуги з точки зору максимізації
прибутку на ринку недосконалої конкуренції (див. рис.7.3) приводить до
подальшого

скорочення

обсягу виробництва,

тому

як

визначальною

передумовою його є рівність граничного доходу (МR) з граничними витратами
(МС).
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Рис.7.2. Оптимізація виробництва і продажу товару/послуги
монополістичною фірмою
Якщо

фірма

орієнтується

на

валовий

доход,

то

вона

повинна

випродукувати продукт у обсязі Q2 і отримати прибуток в обсязі Pf2 . Але вона
обмежується меншим обсягом виробництва продукту (Q1), коли максимізує
прибуток(Pf1).
В цілому, оптимум товаровиробника є складовою частиною оптимуму
ринкових відносин поміж продавцями та покупцями товарів і послуг. Сутність
їх, згідно фундаментальному закону ринка, як показано А. Смитом, полягає у
тому, що продаж-купівля товарів та послуг в умовах ринку повинна приносити
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вигоди і продавцям, і покупцям цих товарів і послуг. Будь-яка інша матриця
взаємин продавця і покупця порушує цей закон.

MC
Pf2
P2

ATC
Pf1
P1

D
Q1

Q2

MR
Рис.7.3. Оптимізація виробництва товару/послуги за прибутком на
неконкурентному, або недосконале конкурентному ринках
Якщо продавець намагається захопити більшу частку ринку визначеного
товару, коли не оптимізовані витрати на його виробництво, або цей процес
проходить в умовах цінової конкуренції то продажі товару будуть вигідні
покупцеві і не вигідні продавцеві. Така ситуація маркетологами кваліфікується,
як «принада для покупця» і вона може порушити ринок. Коли продавець
монополізує ринок і починає завищувати ціни з метою максимізації прибутку,
він врешті решт обмежує попит продавця і порушує оптимум ринку в цілому і
власний, а ситуація визначається як «пастка для покупця». Коли ринкові умови
не

вигідні

ані

продавцеві,

ані

покупцеві,

складається

ситуація,

яка

професіоналами характеризується як «країна дурнів».
Процес досягнення оптимуму товаровиробника починається з оптимізації
витрат і валового доходу. У його основі лежить маневрування факторами
виробництва, що ми розглянемо на прикладі виробничої функції.
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7.2.

Маневрування факторами виробництва у досягненні оптимуму
господарської діяльності. Виробнича функція

Ринок є живим економічним організмом, параметри якого, в тому і ємність
ринку, постійно змінюються як у короткостроковому, так і довгостроковому
періодах. Таким чином, суб’єкт ринкової діяльності повинен постійно
маневрувати ресурсами, оскільки з різноманітних причин (бюджетні обмеження,
відсутність пропозиції, тощо) він не може пропорційне змінювати ресурси
згідно змінам обсягу виробництва. Це є однією з найважливіших проблем
управління виробничою підсистемою фірми.
Залежність кількості продукції, що виробляється фірмою, від кількості
застосованих факторів виробництва визначається виробничою функцією1.
Математична формула виробничої функції має наступний вигляд:
Y = f ( Ld, K, Lr, T, M, … n )

(7.1)

Де: Ld – земля; K – капітал; Lr – праця; T – технологія; M – менеджмент; …
n – інші фактори виробництва.
Вирішення

завдання

пошуку

варіанту(альтернативи) використання

найбільш

ефективного

факторів виробництва за допомогою

виробничої функції потребує визначитись з видом функції, та врахувати її
властивості. Серед останніх можна визначити три, найбільш важливих.
1.

Перша властивість виробничої функції говорить, що зростання

виробництва продукту за рахунок збільшення одного фактора виробництва
має обмежену границю. Ця властивість виробничої функції визначає також
вибір виду функції.
Як відомо, пряма залежність результату від фактору виражається кривою
першого порядку: Y = a0 + а1X. Де : Y – результат, Х – фактор, а1 -коефіцієнт
1

Деякі автори вважають, що виробнича функція визначає максимальну кількість продукту, яку фірма може
випродукувати при заданої кількості факторів виробництва. Це не вірне, тому, що визначити оптимум,
максимум і мінімум виробництва продукту в залежності від факторів виробництва можна тільки на значної
сукупності господарюючих об’єктів в умовах дії закону великих чисел і нормального розподілу. Оптимум
виробництва продукту на одиничному рівні не визначає максимально корисного використання факторів
виробництва,хоча б в силу дії фактора Х-неефективності, про що мова буде йти нижче. На одиночному рівні
оптимізація виробництва за допомогою використання виробничої функції стає можливою на основі вибору
найбільш ефективного альтернативного варіанту коммбінацій факторів виробництва. Отже, виробнича функція
просто визначає залежність продукту від кількості використаних факторів виробництва.
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фактора Х, a0 - коефіцієнт інших факторів. Наприклад, ви маєте З верстата, яки
використовуєте по 8 годин на добу. Три верстатника щоденне виробляють 300
одиниць продукції. Ви можете збільшувати змінність роботи верстатів та
кількість верстатників до 9 і довести випуск продукту до 900 одиниць. Але на
цьому пряма залежність результату виробництва від фактору (верстатників)
закінчується.
Найбільш придатними для пошуку оптимуму використання факторів для
виробництва продукту/послуг (див. рис.6.4) є криві другого (Y = a0 +а1X+ а2X2) ,
або третього порядку (Y = a0 +а1X + а2X2 + а3X3).

Y
Y = a0 + а1X
Y = a0 +а1X + а2X2 + а3X3

Y = a0 +а1X+ а2X2

Х

Рис. 7.4. Види функцій. Вибір виду функції здійснюється на основі
емпіричного аналізу залежності результату виробництва від
факторів у часу або просторі
При вирішенні завдань оптимізації використання факторів виробництва за
допомогою виробничої функції важливе значення має визначення кількості
факторів. Застосування однофакторної моделі обмежено першою властивістю
виробничої функції. Якщо для визначення виробничої функції використовувати
велику кількість факторів виробництва, то теоретична модель виробничої
функції буде співпадати з емпіричним станом. Тому має значення оптимізації
факторів виробництва на основі яких проводиться аналіз.
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2.

Другою властивістю виробничої функції є те, що можливість

утримання завданого рівня виробництва у визначених межах при заміні
одного фактора іншим має обмежений характер. Наприклад, для монтажу
мережі водопостачання при будівництві дому необхідно викопати канаву. Цю
роботу можна виконати за допомогою найнятого екскаватора і вона буде
коштувати, припустимо, 20000 т.грн., або 20 робітниками – за 18000 т.грн. Якщо
нема обмежень у часу, вибір будівельника буде на користь другого варіанту.
Але, заміна одного фактору виробництва іншим не є безмежною. Перед усім,
межи заміни одного фактора виробництва іншим визначаються їх технічною
продуктивністю у системі технологічного ланцюжка.
Формально, у процесі аналізу виробничої функції можливість заміни
факторів виробництва у виробничому процесі визначається за допомогою
ізокванти сталого (рівного) випуску продукту за аналогією кривої байдужості у
процесі споживання і навіть картою ізоквант, якщо явище розглядається у
динамічному процесі. Деякі економісти вважають, що ізокванта постійного
(рівного) випуску продукту є крива, яка визначає нескінчену множину
комбінації факторів виробництва, що забезпечують однаковий випуск продукту.
Але з подібними твердженнями неможливо погодитись, тому що існує
технічна обмеженість продуктивності факторів виробництва, яка на ізокванті
визначаться

межами технічно ефективної області2. За межами технічно

ефективної області зникають передумови оптимуму товаровиробника (див. рис.
7.5). Разом з тим, окрім меж технічно ефективної області ізокванти на
маневрування факторами виробництва впливає ціла низка інших умов, таких як:
А) організаційне - економічних,
Б) технічних,
В) технологічних,
Г) екологічних,
Д) санітарних,

2

Технічне ефективна область ізокванти – межі ізокванти у яких будь-яка комбінація факторів виробництва
демонструє наявність граничного продукту, або прибутку.
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Е) часу, тощо.

Фактор А
С

Ізокванта

Фактор В

Рис.7.5. Ізокванта випуску продукту у залежності від двох факторів.
С – ділянка технічно ефективної області ізокванти, де має місце наявність
граничного продукту
Таким чином, враховуючи другу властивість виробничої функції можна
сказати: ізокванта постійного випуску продукції визнає обмежену кількість
комбінацій факторів виробництва, що забезпечують сталий та ефективний
випуск продукту/послуги.
Безмежність нових комбінацій факторів виробництва у виробничому
процесі визначається

принципово новими факторами виробництва та

притаманними їм новими технологіями3. Такі корінні зміни проходять у процесі
переходу від однієї довгої хвилі розвитку до другої, коли створюється
технологічні розриви, або технологічний хаос.
3.

Врешті-решт є третя властивість виробничої функції, згідно якої

можливість маневрування факторами виробництва більш широка у
довгостроковому періоді виробництва, ані ж у короткостроковому.
Короткостроковий період визначається часом обігу обігового капіталу,
тому в ньому є можливість маневрування тільки сировиною, удосконаленням
3

Тобто інноваційними технологіями.
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існуючих технологій і організації виробництва та менеджменту, тобто
раціоналізацією підсистеми виробництва господарюючого об’єктну. Суттєві і
докорінні зміни технологій і заміна основних засобів виробництва на цьому
відрізку часу неможлива.
Іноді така аксіома заперечується тим, що, наприклад, мала фірма у
короткостроковому періоді може замініть основні засоби виробництва,
припустимо пару верстатів, за один тиждень, в той час, коли олігопольна фірма,
скажемо у літакобудуванні, на це потребує декілька років. Такі ствердження
спираються на помилкову підміну короткострокового періоду як часу обігу
обігового капіталу просто будь-яким малим відрізком часу.
Як відоме, довгостроковий період перевищує час фізичного

обороту

основного капіталу. Тут є можливість докорінної заміни основних факторів
виробництва і пов’язаних з ними технологій, особливо у період технологічних
розривів («технологічного хаосу»). У будь-якому разі ефективне зростання
випуску продукту/послуги або підтримка його сталого обсягу за рахунок
маневрування факторами виробництва потребує ретельного врахування усіх
вище визначених чинників.

7.3.

Передумови досягнення оптимуму товаровиробника

Отже, у процесі маневрування факторами виробництва неможливо
сказати, що дана кількісна і якісна комбінація факторів виробництва для усіх
суб’єктів господарювання обернеться однаковим прибутком. Це означає, що у
формулі виробничої функції, коефіцієнти параметрів факторів виробництва не
можуть бути загальними для усіх фірм. Вони повинні бути розраховані кожним
суб’єктом господарювання окремо для різних альтернативних варіантів і
служити основою для прийняття ефективних управлінських рішень.
Розрахунок будь якої комбінації факторів виробництва для рішення
визначеного завдання ринкової діяльності повинен враховувати різноманітні
обмеження, які виявляються умовами виробничої та ринкової діяльності фірми.

86

Починаються вони з економічних обмежень. Як показано вище,
критеріями тут є граничні показники виробництва продукту, отримання доходу і
прибутку. Згідно з ринковими цілями товаровиробника.
Потім йдуть технічні передумови. Будь-який об’єкт господарювання з
технічної точки зору не є просто кількісним набором технічних засобів
виробництва, а їх технологічно субординованою сукупністю. Тому неможливо у
визначеному технічному ланцюжку проводити будь-які заміни технічних
засобів. Наприклад, трактор Т-150 має більш високу економічну ефективність,
чим Т-16. Але його неможливо використовувати для обробки ґрунту в садах,
також як Т-16 неможливо використовувати на роботах у теплицях.
Безпосереднє
технологічні.

з

технічними

Визначеним

обмеженнями

факторам

виробництва

пов’язані
притаманна

обмеження
окрема

технологія4. Це означає, що: по-перше, комбінувати існуючи фактори
виробництва можна тільки в межах існуючої технології; по-друге, зміна
технології на основі визначених факторів виробництва також обмежена і може
обернутись погіршенням якості продукту.
Санітарні обмеження. Сьогодні, внаслідок розвитку хімічних, радіаційних,
генних технологій виробництво пропонує велику кількість продукції, яка не
тільки посідає велику кількість нових якостей, але часто-густо буває небезпечна
для здоров’я та життя людини (одяг, їжа, будівельні матеріали, засоби зв’язку,
тощо). В усьому світі поширюється хвиля державного регулювання санітарних
норм виробництва і продукту виробництва, що істотно обмежує можливості
маневрування факторами виробництва.
У щільному зв’язку з санітарними обмеженнями є обмеження екологічні.
Якщо у першому випадку обмеження спрямовані на захист здоров’я та життя
людини, то у другому – на захист середовища у якому проживає людина.
Сьогодні проблема екологічного захисту стає дуже нагальною і тому екологічні
обмеження виробництва суттєво поширюються.

4

Сукупність операцій, прийомів з виготовлення продукту/послуги на основі визначених факторів виробництва.
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Великі обмеження маневрування факторами виробництва пов’язані з
організаційно-економічними

умовами

як

у

короткостроковому,

так

і

довгостроковому періодах. Перед усім, це якість менеджменту, яка виявляється
через Х-неефективність функціонування суб’єкта господарювання.
Х-неефективність

–

це

втрати,

збитки

фірми

у

наслідок

неефективного менеджменту. Вона виявляється науковими методами шляхом
порівняння теоретичних параметрів виробничої функції і фактичних результатів
діяльності фірми. Теоретичні параметри виробничої функції можуть бути
розраховані на статистичної базі широкого кола однотипних фірм, або на основі
статистичних показників однієї фірми за тривалий час. Є свої переваги і
недоліки того й іншого підходів. Але на практиці Х-неефективність виявляється
шляхом порівняння прибутковості, доходності однотипних фірм. У будь-якому
випадку вона віддзеркалюється у від’ємному відхиленні прибутковості або
доходності фірми від теоретичного або фактичного зразка.
Є велика кількість причин Х-неефективності фірми:
а) некомпетентний топ-менеджмент у цілому,
б) розбіжність цілей розвитку фірми і особистих цілей і мотивів топменеджерів (збагачення за рахунок фірми, ухилення від підприємницьких
ризиків, тощо),
в) злочинні наміри топ-менеджерів відносне фірми ( захоплення її активів,
змова з рейдерами, шахраями, тощо),
г) неефективна кадрова політика відносне менеджерів структурних
підрозділів фірми (середнього ланцюга), коли призначаються та утримуються
некомпетентні і безвідповідальні особи (родичі власників і топ-менеджерів
фірми, їх друзі, «потрібні люди» та їх протеже), не здатні приймати ефективні
рішення;
д) неефективна система стимулювання праці найманих працівників, що
взагалі є наслідком кепського менеджменту персоналом.
Наступним фактором, що обмежує маневрування факторами виробництва
є час. Цінність цього ресурсу перевищує усі інші, навіть такі як інформація,
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гроші, капітал, кадри,тощо. Внаслідок жорсткої обмеженості, його не вистачає
будь-якому менеджерові, працівнику, просто людині. Вплив цього чиннику
виявляється через третю властивість виробничої функції, що нами розглянуто
вище.
Яскравим прикладом високого використання організаційно економічних
передумов для маневрування факторами виробництва у короткостроковому
періоді у свій час продемонструвала японська фірма «Тойота». Вона застосувала
систему організації виробництва, яку можна назвати «точно і вчасно», що дало
можливість працювати без складських приміщень. Суть його полягає у
підпорядкуванні темпів постачання сировини і комплектуючих виробів на
виробничі ділянки і конвеєри, а також самого виробничого процесу змінам
ринкової кон’юнктури, тобто продаж авто. Це дало можливість компанії мати
велику економію на обігових засобах внаслідок економії ресурсів на
складуванні сировини, комплектуючих, готової продукції.
З цього випливає, що:
- Оптимізація товаровиробника – це мінімізація витрат факторів
виробництва на досягнення ринкових цілей суб’єкта господарської діяльності.
- Різні ринкові цілі діяльності суб’єкта господарювання впливають на
обсяг виробництва продукту/послуги та оптимальний стан використання
факторів виробництва.
- Досягнення оптимуму товаровиробника в умовах динамічного ринку і
конкурентного

ринкового

середовища

потребує

вмілого

маневрування

факторами виробництва.
- Теоретичні основи маневрування факторами виробництва визначаються
виробничою функцією та її властивостями.
- Можливості маневрування факторами виробництва обмежені технічною
ефективністю,

технічними,

технологічними,

санітарними,

екологічними

умовами, менеджментом, часом, тощо.
- Від’ємне відхилення фактичних параметрів використання факторів
виробництва від параметрів визначених теоретичною виробничою функцією,
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дає можливість виявлення та усунення Х-неефективності функціонування
суб’єкта господарювання.

