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1. Кардиналістський підхід до визначення корисності. Скупна та гранична
корисність.
Блага - товари, послуги, соціальні та економічні умови, які задовольняють
потреби людини.
Економічні блага - блага, в яких відчувається певна нестача. Наприклад:
деревина в Тайзі неекономічне благо, а в місті – економічне.
Класифікація благ:
Залежно від своєї корисності:
–
Блага з додатною корисністю (збільшення обсягу яких є привабливим для
людини);
–
Блага з від'ємною корисністю або анти блага ( збільшення яких небажане
для людини).
Залежно від впливу рівня доходу на обсяг споживання:
–
Нормальні блага;
–
Неякісні блага.
Залежно від впливу ціни на обсяг споживання:
–
Звичайні блага;
–
Товари Гіффена.
Ринковий попит формується на основі рішень, які приймаються окремими
особами, які вибираючи товари або послуги, ставлять перед собою задачу,
виходячи зі своєї купівельної спроможності придбати різні блага у такій
кількості і пропорціях, які б принеси ЇМ максимальне задоволення.
Така поведінка споживача в теорії споживання називається раціональною.
Раціональний споживач - це споживач, який досягає або намагається
досягти споживацької рівноваги або споживацького оптимуму.
Для позначення того задоволення, яке одержує людина віл споживання благ,
економісти вживають термін корисність, (utility - U).
Корисність - це суб'єктивна цінність певного товару для споживача у
певний момент часу. Термін «корисність» ввів англ. вчений Бентам (17481832).
Розрізняють два основні підходи до визначення корисності:
1. Кількісний ( кординалістський ) підхід або теорія поведінки споживача. Де
мова йде про традиційну версію теорії споживацького вибору (поведінки), коли
корисність підлягає кількісному виміру.
2. Порядковий (ординалістський ) підхід - споживач визначає черговість,
послідовність, порядок в обиранні благ для задоволення потреб.
Функція корисності - це співвідношення між обсягами споживаних благ і
рівнем корисності:
U = f(x, у, ... , n) , де U- рівень корисності, х, у,… n - кількість відповідних
благ.
Корисність служить критерієм вибору споживача, тобто відбору благ.
Гранична корисність ( МU) - це корисність додаткової одиниці блага.
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Сукупна ( загальна ) корисність (TU) - це корисність всіх одиниць блага.
В останній третині 19ст. Джевонс, Менгер, Вальрас запропонували
кількісну теорію корисності, яка пов'язана з поняттям граничної корисності і
кількісним вимірюванням корисності (ютіли). Це помилка, бо єдині одиниці
виміру можна вводити для об'єктивних величин, але не для суб'єктивних.
2. Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності.
І закон Госсена
Між загальною та граничною корисністю існує стійка залежність, яку
можна сформулювати наступними твердженнями:
–
значення сукупної та граничної корисності співпадають для першої одиниці
блага;
–
гранична корисність максимальна від першої одиниці блага;
–
при зростанні обсягу споживання блага гранична корисність зменшується, а
сукупна корисність зростає до точки повного насичення даним благом;
–
там, де гранична корисність дорівнює нулю, сукупна корисність набуває
максимального значення – ця точка називається точкою повного насичення
даним благом;
–
коли гранична корисність має від’ємне значення, сукупна корисність
зменшується;
–
благо з від’ємною граничною корисністю називається антиблагом.
Представники
кардиналістської
теорії
споживчої
поведінки
використовували поняття функції корисності, як залежності між кількістю
споживаних благ та рівнем їхньої загальної корисності. Вони вважали, що
кожний споживач так витрачає свій бюджет, щоб отримати максимальну
корисність від усієї сукупності споживаних благ. При цьому споживач здатен
оцінити корисність блага кількісно, пам’ятає про спадання граничної корисності
кожного блага по мірі його споживання і формує структуру покупок так, щоб
загальна корисність усієї маси блага була максимальною.
В загальному вигляді завдання споживача полягає у тому, щоб
максимізувати функцію корисності:
U = U (Q1, Q2, …, Qi, Qn) – max
при бюджетному обмеженні:
M = P1Q1 + P2Q2 + …+ PiQ I + PnQn,
де U– корисність товарів;
M – величина бюджету споживача;
Qi – кількість i-ого блага;
Pi– ціна одиниці i-ого блага.
Представники кардиналістської теорії вважали корисність головним
фактором споживчого вибору, але не враховували, що це поняття цілком
індивідуальне (суб’єктивне): те, що корисно для однієї людини, може бути
абсолютно безкорисно для іншої. Намагаючись кількісно виміряти корисність,
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вони навіть запровадили гіпотетичну одиницю її виміру «ютіль», а також
поняття «сукупної» та «граничної корисності».
Сукупна (загальна) корисність (TU) – сумарна корисність усіх спожитих
одиниць (порцій) одного блага. Саме загальну корисність максимізує споживач.
TU = ∑ Ui
Гранична корисність (MU) – додаткова корисність, яку споживач здобуває
із додаткової одиниці споживаного блага, або – це зміна загальної корисності в
результаті споживання додаткової одиниці блага. Вона розраховується як
прирощування загальної корисності, яке віднесене до прирощування кількості
споживаного блага:
MU = ∆TU/∆Q.
Отже корисність змінюється зі зміною кількості споживаного блага. При
послідовному споживанні того ж самого блага загальна його корисність –
зростає, а гранична корисність одиниці блага – спадає, внаслідок насичення
потреби у ньому. Остання залежність відбиває дію першого закону Госсена або
закону спадної граничної корисності, який наголошує: кожна додаткова одиниця
спожитого блага приносить споживачеві менше задоволення, тобто гранична
корисність кожної наступної одиниці блага зменшується.
Так в спеку перша склянка газованої води буде мати для споживача, який
відчуває спрагу, найвищу корисність, друга – дещо меншу, а, наприклад, п’ята –
може виявитися навіть шкідливою. Вперше цей принцип був сформульований
німецьким економістом в 1854 році і отримав у подальшому назву першого
закону Госсена. Між сукупною та граничною корисністю існує наступний
зв’язок: незважаючи на те, що сукупна корисність TU із збільшенням кількості
благ поступово зростає, гранична корисність MU кожної додаткової одиниці
блага зменшується. Максимум корисності досягається в т. А, коли гранична
корисність стає рівною нулю. Це означає, що благо повністю задовольняє
потребу. Подальше споживання блага приносить шкоду (гранична корисність
блага від’ємна), то сукупна корисність знижується.
Принципи спадної граничної корисності (І закон Госсена) був висунутий
німецьким економістом в 1854 р.: при збільшенні споживання блага гранична
корисність падає.
3. Модель споживання набору благ. Рівновага споживача. ІІ закон
Госсена
Багатопродуктова модель споживання.
Найпростішим прикладом її
є двопродуктова модель споживання.
Розглянемо її на наступному прикладі: ви зайшли в кафе, де маленький шматок
пирога коштує 90 коп., а не велика склянка лимонаду – 45 коп. У вас є 4 грн. 50
коп. Ваша мета – вибрати такий набір благ, який принесе максимальну користь.
Можна купити 5 шматків пирога, але не одержати максимальну користь. Якщо
замість 5-го шматка купити 2 лимонаду, то корисність збільшиться, тобто 2
склянки лимонаду принесуть більше задоволення, ніж 5-та порція пирога.
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По мірі скорочення споживання пирога і збільшення споживання лимонаду,
гранична корисність пирога збільшиться, а лимонаду зменшиться. З рештою, ви
досягнете точки споживацької рівноваги (TU=max, MU=0).
При цьому гранична корисність у розрахунку на кожну грошову одиницю
вартості благ є однаковою.
MU пирога /P пирога= MUлимонаду/Pлимонаду, де Р – ціна.
Якщо ціна пирога знизиться тобі порушиться рівновага. Щоб її відновити,
треба знизити MU пирога, і збільшити MU лимонаду. Для цього у відповідності
до І закону Госсена треба збільшити Q пирога, і зменшити Q лимонаду. Тим
самим ви будете діяти у повній відповідності до закону попиту: при інших
рівних умовах попит тим більший чим нижча ціна.
Таким чином, споживацька рівновага для двопродуктової моделі
споживання – це такий набір благ, споживаючі який, при фіксованих цінах і
фіксованому бюджеті одержує максимальну корисність.
Правила максимізації корисності (умови рівноваги споживача) можна
виразити за допомогою формули :
MU x/Px = MU y/Py = …= MU n/Pn=ʎ, де ʎ - гранична корисність грошей.
Цей принцип – називається еквімаржинальним принциповим (це
загальна умова рівноваги споживача, або ІІ закон Госсена).
Прийнявши оптимальне рішення, споживач знаходиться у стані рівноваги.
Рівновагу споживача описує другий закон Госсена: для максимального
задоволення потреб в умовах обмеженості благ необхідно припинити
споживання всіх благ у точках, де інтенсивність задоволення від споживання
кожного блага стає однаковою.
Якщо умова рівноваги не виконується, наприклад, МUх/Pх>МUу/Pу,
споживач має стимул до зміни структури споживання. Він почне
перерозподіляти бюджет на користь товару
, при збільшенні споживання
якого гранична корисність
буде спадати, а гранична корисність товару ,
кількість якого зменшиться, буде зростати до відновлення рівноваги. При цьому
сукупна корисність нового набору товарів в межах того ж самого бюджету
зросте. Отже, рівновага у споживанні максимізує добробут споживача.

