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1. Часткова варіація факторів виробництва
Часткова варіація факторів виробництва характеризує зміну випуску
продукції залежно від зміни рівня застосування одного з факторів за незмінних
обсягів застосування всіх інших. Вона використовується для аналізу виробничої
функції короткострокового періоду з одним або кількома змінними факторами.
Виробнича функція з одним змінним фактором:
Q = f (x)

Щоб з'ясувати, як впливають зміни обсягів використання одного з факторів
виробництва на результати виробництва,потрібно розглянути ряд показників
(TR, AP, MP тема 6).
Закон спадної граничної продуктивності (закон спадної віддачі змінного
фактора, закон спадної дохідності, закон доходу) показує, що починаючи з
визначеного періоду часу, збільшення обсягу використання одного ресурсу при
незмінному обсязі використання іншого призводить до зменшення граничного
продукту змінного фактора.
Лише коли вдасться збалансувати постійний та змінний фактори
виробництва, фірма досягає максимальної ефективності.
2. Ізоквантна варіація. Рівновага виробника
Ізоквантна варіація показує, як можна комбінувати фактори виробництва,
щоб забезпечити визначений обсяг випуску продукції.
Ізоквантна варіація факторів виробництва характеризує зміну випуску
продукції залежно від зміни рівня застосування двох факторів.
Вона використовується дія аналізу виробничої функції короткострокового
періоду з двома змінними факторами.
Q = f ( X ,Y )
Q = f ( L, K )

Зміна масштабу виробництва передбачає одночасну, в однаковій мірі
(пропорційно) зміну факторів виробництва.
Під терміном «віддача від масштабу» розуміється результат дії на випуск
продукції одночасної, однакової зміни всіх факторів виробництва, тобто зміни
масштабу виробництва.
З цим терміном тісно пов'язане поняття «пропорційна варіація факторів»,
найважливішою умовою якої є однорідність і подільність виробничих ресурсів.
Визначення виробничої функції ми давали в попередній темі в питанні 4.
Закон спадкової доходності (дивись політекономію Тема 2 питання 2)с
характерним для виробничої функції з одним змінним фактором, яке виглядає
максимум Q = f ( x, y) , де
y − const
x - величина змінного фактору

В прикладі Самуельсона до попереднього закону x - праця (L) y - земля (N)
N − const
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Приладом виробничої функції з одним змінним фактором може бути
виробництво будь-якого сільськогосподарського продукту, при зміні тільки
добрив (елемент капіталу). У ній ляді змінного фактору може бути інший
елемент капіталу. Наприклад сільськогосподарська техніка.
Вище згадані сукупні, середні та граничні продукти (ТР) (АР) (МР),
торкаються зміни одною фактора виробництва.
3. Пропорційна варіація факторів виробництва
В попередньому питанні ми розглянули виробничу функцію з одним
змінним фактором, в той час, як інші фактори залишалися незмінними.
Розглянемо виробничу функцію з двома змінними факторами, тобто
змінюється витрати праці ( x ) і капіталу ( y ) при виробництві взуття ( Q = 200) .
Виробити 200 пар взуття можна за різних комбінаціях витрат праці і капіталу.
Ізокванта – це геометричне місце точок, кожна з яких показує комбінацію
двох факторів виробництва за допомогою яких виробляється однаковий обсяг
продукції. (Це лінія рівного продукту).
Карта ізоквант

Ізокванта подібна кривій байдужості (різницею лише є те, що вона відбиває
ситуацію у сфері виробництва, а не у сфері споживання ). Ізокванта мають
властивості близькі до кривих байдужості (4 властивості). Наприклад, як криві
байдужості розміщені на різні відстані від початку координат характеризують
різний рівень корисності для споживача. Так ізокнант дають інформацію про
різні обсяги продукції (дивись карту ізоквант).
В теорії виробництва по аналогії з теорією споживання розраховується
гранична норма технологічного заміщення ( MRTSxy ), а не гранична норма
заміщення благ в теорії споживання

( MRTSxy ) MRTSxy = −

Повна формула розрахунку
MRTSxy = −

P ( L)
y MPx
=
= x
x MPy Py ( K )

y 2
const
x
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Гранична норма технологічного заміщення показує ( MRTSxy ) наскільки
треба зменшити обсяг капіталу (фактор у ), щоб збільшити використання живої
праці на одну одиницю (чоловік), (фактор х ) при визначеному обсязі випуску
продукції ( Qconst ). HTP сприяє зменшенню фактору х і збільшенню фактору у .
Тобто приходиться визначати ( MRTSxy ).
В теорії виробництва будують також із окосту
Ізокоста – це геометричне місце точок кожна з яких показує комбінації
витрат змінних факторів при фіксованих витратах виробництва (це лінія рівних
витрат).
Карта ізокоста

Раціональний виробник намагається і досягається рівноваги виробника.
Рівновага виробника – це така комбінація факторів виробництва
споживаючи яку підприємство одержує максимальну продукцію при фіксованих
цінах на ці фактори і витратах.
Графічне зображення рівноваги виробника – це точка (Е) дотику ізокости
відповідної ізокванти.

Точки А і В не с графічним зображенням рівнинні и виробника, тому що і
витратах підприємство отримує меншу продукцію.
Раніше було з'ясовано залежності міх торите, фактори виробництва у
натуральному вираженні (людино – години праці машино – години капіталу) та
обсягами виробленого продукту, який описується виробничою функцією.
Однак у ринкових умовах, коли виробництво носить товарний характер,
затрати факторів виробництва отримують вартісне вираження. При цьому
затрати факторів виробництва формуються у витрати виробництва.
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Витрати виробництва – це вартість факторів виробництва використаних
для створення певного обсягу продукції.
Підприємець завжди зацікавлений у тому, щоб обсяг виробництва був
максимальний, в затрати при цьому були мінімальні.
Зв’язок між обсягом виробництва продукції та вартістю її виробництва у
довгостроковий період показує функція загальної вартості виробництва.
TC = C( KL) = Pl L + Pk K , де TC, C( KL) – загальна вартість виробництва.
Як вже вказувалось раніше при фіксованих цінах на фактори виробництва
можна знайти безліч наборів (комбінацій) капіталу і праці, які можна придбати
за ті самі (фіксовані) сукупні виграти.
Графічне зображенні таких наборів називається ізокостою.
Ізокоста – це лінія, що характеризує комбінації факторів при постійних
витратах виробництва (бюджету).
Якщо ціни ресурсів не змінні - ця функція є лінійною.
Властивості ізокоста: кут нахилу ізокоста залежить від цін на фактори
виробництва всі точки ізокост відповідають однаковим сукупним витратам
факторів виробництва
чим далі від початку координат розмішена ізокоста, тим більший обсяг
ресурсів використовується у виробництві.
Рівновага виробника – це такий його стан при якому виробник не бажає
змінювати факторів виробництва тлінних у виробничому процесі.
В теорії споживання ми розглядали другу продуктивну модель споживання
в теорії виробництва.
Умовою рівноваги с однаковий нахил іхокости та найбільш віддалені віл
початку координат ізокванти, що має спільну точку (точка Е).
З формули (1) виходимо на рівняння

MPx MPу
=
Pх
Pу

Останнє рівняння відображає принцип найменших витрат який згадували
раніше.
Лінія експансії

Крива, яка з'єднує всі гонки дотику ізоквант та ізокост утворені в результаті
зміни рівня вартості (доход) називається лінією експансії.
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Відношення PX (L) до PY (K ) характеризує норму за якою підприємство
може заміщати один ресурс іншим купуючи їх на ринку

Px [ L]
Py [ K ]

Відношення Px до Py характеризує норму за якою підприємство може
замішати один ресурс іншим у виробництві. Поки ця рівність не досягнута,
підприємство може покращити своє становище. Ця рівність означає, що остання
грошова одиниця витрачена на працю дасть такий самий приріст продукції, що
й остання грошова одиниця витрачена на капітал. Якщо MPx / Px  MPy / Py то
випуск може бути збільшений (при тих самих витратах) шляхом (заміщення
працею капіталом) якщо MPx / Px  MPy / Py , то пов'язані (заміщення праці
капіталом). Якщо рівень вартості зростає, а ціни не змінюються, то ізокоста
зсувається паралельно вгору.
Гранична вартість визначається, як величина зміни загальної вартості
внаслідок зміни обсягу випуску продукції на одиницю: M =

TC
Q

d ( FC + VC) dVC
TC TC
- похідна =
=
=
Q →0 Q
dQ
dQ
Q
Крива граничної вартості MC перетинає криві AVC і ATC у точках їх
MC = lim

мінімумів.

Витрати в довгостроковому періоді, їх мінімізація – це основне завдання,
яке реалізується шляхом всіх факторів виробництва.
Масштаб виробництва змінюється коли одночасно в однаковій мірі
змінюються всі фактори виробництва. Найпоширеніша функція виробництва в
емпіричному аналізі – це функція Кобба – Дугласа Q = A  K   L  N 
А - коефіцієнт пропорційності або масштабності
 ,  ,  - додатні константи
Для двофакторної моделі виробництва формула приймає вигляд
Показники  і  у виробничій функції Кобба–Дугласа – це значення
еластичності у випуску Q на витрати ресурсів K і L тобто збільшення на 1%
витрат фактору K призводить до збільшення випуску продукції на  % . Для
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функції Кобба – Дугласа можна визначити віддачу від зміни масштабу
виробництва як суму коефіцієнтів.
а)  +   1 при зростаючій віддачі від зміни масштабу виробництва;
б)  +   1 при спадній віддачі від зміни масштабу виробництва;
в)  +  = 1 постійна віддача;
Що ефективніше для економіки – одне велике підприємство, або декілька
малих? Планова економіка відповіла на це питання однозначну віддаючи
пріоритет гігантам. Касу свій час обвинуватили у гігантоманії. З переходом до
ринкової економіки і капіталізації країни почалося роздрібнення об'єднань. Де
золота середина? Відповідь на це питанні можна одержати, досліджуючи ефект
масштабу виробництва. Зростаюча віддача від масштабу виробництві, як
правило характерна для тих виробництв, де можлива широка автоматизація
процесів виробництва.
Як вже вказувалося в темі 6 питання 5 фірма мінімізує витрати в точці
рівноваги виробника. Рівновага виробника – це така комбінація факторів
виробництва споживаючи яку (виробничі споживання) виробник при фіксованих
цінах і фіксованому бюджеті одержує максимальну продукцію (максимізація
випуску).
MPL MPK MPN
=
=
Pl
Pk
Pn
MPx MPy MPn
=
=
Px
Py
Pn

