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13.1. Виробнича функція 

Для більшості людей суть економіки полягає у виробництві як сукупності 

різноманітних галузей. Економісти розглядають виробництво як процес трансформації 

вхідних виробничих факторів (ресурсів) у вихідну продукцію. 

Тобто виробництво продукції перебуває у функціональній залежності від кількості 

виробничих факторів. 

Припустимо, що у виробництві ми використовуємо два фактри: капітал (К) і працю 

(L). Отже виробничу функцію ми можемо записати як залежність: 

Q = f (K, L), де Q – обсяг виробництва; К – капітал; L - праця 

Виробнича функція описує технічний зв’язок між вхідними виробничими 

факторами та вихідною продукцією. Вона визначає мінімальну кількість факторів для 

заданого випуску продукції. 

Співвідношення (пропорція) між вхідними виробничими факторами називається 

технологією.  

Отже, виробнича функція показує, яку технологію можна застосувати для заданого 

випуску продукції.  

При незмінній технології виробнича функція має ряд властивостей, що визначають співвідношення 

між обсягами випуску продукції та кількістю використовуваних ресурсів: 

 для збільшення обсягів випуску продукції існує межа, яка може 

забезпечитися зростанням затрат одного ресурсу за інших незмінних умов. Не можна 

безкінечно розширювати обсяг випуску продукції, збільшуючи число робітників, бо для 

них не вистачить обладнання, так само не можна безкінечно збільшувати кількість 

матеріалу та обладнання, бо для їх використання не залишиться робітників.  

 існує певна взаємна компліментарність факторів виробництва, тобто 

ефективне функціонування кожного з них вимагає наявності певної кількості іншого. 

Чинники виробництва так взаємопов’язані між собою, що без скорочення обсягу 

виробництва можлива певна взаємозамінність одних чинників іншими. 



Саме функція виробництва визначає технологічну взаємодію між витратами 

виробництва та обсягом продукції, яку можна одержати з їх допомогою. Такий 

технологічний зв’язок існує для певного рівня розвитку техніки. 

Зміни у використанні факторів виробництва більш еластичні в довгостроковому 

періоді, ніж в короткостроковому. 

Фірма орієнтується на вибір такого обсягу виробництва, який дозволяє її 

максимізувати економічний прибуток. 

Максимізація прибутку досягається шляхом вибору такого обсягу виробництва, 

який максимізує різницю між сукупними доходами та сукупними витратами. 

Щоб з’ясувати, як впливають зміни обсягів використання одного з факторів 

виробництва на його результати потрібно розглянути ряд показників.  

Сукупний продукт (ТР) – це кількість економічного блага, виробленого з 

використанням деякої кількості змінних факторів. 

 

Середній продукт (АР) – це відношення сукупного продукту (ТР) змінного фактора 

до кількості  цього фактора (L), яка використовується у виробництві. 
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де АР – середній продукт; 

     ТР – сукупний продукт; 

      L – змінний фактор (праця). 

Граничний продукт (МР) – це приріст сукупного продукту, який одержаний за 

рахунок зміни кількості факторів на одиницю. 

                                  
,

L

TP
MP

L

L






                                     (2) 

де МР – граничний продукт; 

     ТР – сукупний продукт 

       L – змінний фактор (праця). 

Таблиця 13.1 

Сукупний, середній, граничний продукт 

Праця годин 
Продукт 

сукупний середній граничний 

10 35 3,5 3,5 

20 90 4,5 5,5 

30 180 6,0 9,0 

40 272 6,8 9,2 



50 355 7,1 8,3 

60 420 7,0 6,5 

70 455 6,5 3,5 

80 480 6,0 2,5 

90 495 5,5 1,5 

100 480 4,8 -1,5 

Графічно криві середнього та граничного продуктів мають вигляд: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13.1. Криві середнього та граничного продуктів 

 

Середній продукт (АР) буде збільшуватися до тих пір, поки граничний продукт 

(МР) буде більший нього. 

Свого максимального значення середній продукт змінного фактора досягає в точці 

перетину кривих середнього та граничного продуктів (АР=МР) 

По даним таблиці і графіку ми бачимо, що ця точка лежить в інтервалі затрат праці: 

від 50 до 60 одиниць. 

 

13.2. Ізокванта та ізокоста 

Графічний аналіз виробничої функції передбачає використання ізоквант. 

Ізокванта – крива, що характеризує виробнчу функцію і визначає різні комбінації 

вхідних виробничих факторів або всі можливі технології для забезпечення даного 

випуску продукції.  

Карта ізоквант – представляє собою набір ізоквант, кожна з яких покахує 

максимальний випуск продукції, що досягається при використанні певних поєднань 

факторів виробництва. 
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Рис. 13.2. Карта ізоквант 

 

Властивості: мають від’ємний нахил, опуклі стосовно початку координат і не 

перетинаються одна з одною. Ізокванта, що лежить вище і правіше від іншої, являє 

собою більший обсяг продукції.  

Кутовий коефіцієнт ізокванти (нахил ізокванти) показує, як відбувається технічне 

заміщення одного ресурсу (капіталу) іншим (працею). Абсолютне значення цього 

коефіцієнта характеризує граничну норму технологічного (або технічного) заміщення 

– MRTS (margіnal rate of technіcal substutіon), що характеризує величину, на яку можна 

зменшити обсяг одного фактора виробництва внаслідок використання додаткової 

одиниці іншого ресурсу за незмінного обсягу виробництва.  

Гранична норма технологічного зміщення (MRTSLК) – визначається величиною 

капіталу, яка може бути заміщена кожною додатковою одиницею праці при незмінному 

обсязі виробництва. 

Це означає, кожну втрачену одиницю капіталу необхідно замінювати все більшою 

кількістю праці. 

Гранична норма технологічного зміщення (MRTSLК) показує кількість зменшення 

одного ресурсу в обмін на збільшення кількості споживання іншого ресурсу на одиницю 

за умови, що загальний обсяг виробництва не зміниться: 

- ізокванта для виробничої функції з ідеальною взаємозамінністю факторів 

виробництва; 

- ізокванта для виробничої функції з фіксованою структурою факторів 

виробництва. 
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Із збільшенням витрат 

праці зменшуються витрати 

капіталу, це зазначає, що 

зменшується гранична 

продуктивність праці та 

збільшується гранична 

продуктивність капіталу. 

Рис. 2. Гранична норма 

технологічного зміщення 

                    

 

MRTSL/K= - Δ K / Δ L= MPL  / MPK 
Δ K / Δ L – зміна капіталу і праці для окремої ізокванти; 

MP – гранична продуктивність виробничого фактора. 

 

Рух уздовж ізокванти характеризується зменшенням граничної норми 

технологічного заміщення одного фактора іншим. Ця закономірність свідчить про те, що 

ефективність використання будь-якого ресурсу обмежена. У міру заміни капіталу працею 

гранична продуктивність праці знижується.  

Аналіз виробництва за допомогою ізоквант має очевидні недоліки, оскільки при 

цьому застосовуються лише натуральні показники затрат ресурсів і випуску продукції. 

Але фірма, вибираючи оптимальну комбінацію ресурсів повинна брати до уваги вартість 

цих ресурсів, ціну, яку треба за них заплатити, а також суму грошей, яку фірма може 

витратити на ресурси. 

Альтернативні комбінації ресурсів, які фірма може купити з врахуванням 

переважаючої ціни і свого бюджету показує крива ізокости. 

Позначимо: ціну праці PL , кількість праці L, ціну капіталу PK, кількість необхідного 

капіталу  K, затрати на купівлю ресурсів TC: TC = PL * L + PK * K. 

Припустимо, що використовується технологія, за якої зовсім немає праці: 

L = 0, тоді TC = PK * K; K = TC/ PK; 

Припустимо, що використовується технологія, за якої зовсім немає капіталу: 

K = 0, тоді TC = PL * L; L = TC/ PL 
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Рис. 13.3. Ізокоста 

 

Дотик ізокости  з найвищою з ізоквант з визначає становище рівноваги виробника. 
 

 
 

Рис. 13.4. Становище рівноваги виробника 

 

Гранична норма технологічного заміщення в стані рівноваги виробника за 

абсолютною величиною дорівнює тангенсу кута нахилу ізокости, який дорівнює 

співвідношенню цін ресурсів: MRTSL/K = PL / PK  

Точка рівноваги виробника визначає комбінацію ресурсів, що забезпечує виробнику 

найбільший випуск продукції за фіксованого бюджету витрат. 

Динаміку оптимального стану виробника в довгостроковому періоді, коли можлива 

зміна бюджету витрат на ресурси, аналізується за допомогою кривої, що має назву шлях 

розвитку фірми (траєкторія розвитку фірми). Це графік, що виходить з початку 

координат і проходить через точки рівноваги виробника за різних рівнів виробничих 

витрат. Форма кривої «шлях розвитку» залежить, по-перше, від форми ізоквант і, по-

друге, від цін на ресурси (співвідношення між якими визначає нахил ізокост).  

 

ізокоста 



 
Рис. 13.5. Траєкторія розвитку фірми 

 

13.3. Закон ефекту масштабу 

Важливим поняттям теорії виробництва є закон ефекту масштабу, який 

встановлює зв'язки і взаємозалежності між масштабом (розмірами) виробництва та 

економічною ефективністю. 

• Зростаючий економічний ефект – характеризує зростання економічної 

ефективності при збільшенні масштабів виробництва (за даного ефекту зростання 

вхідних виробничих факторів спричиняє більш ніж пропорційне зростання випуску 

продукції; продуктивність вхідних факторів зростає, а собівартість одиниці 

продукції зменшується). 

Якщо відстань між ізоквантами зменшується, це буде свідчить про те, що існує 

зростаюча економія від масштабу, тобто збільшення випуску досягається при відносній 

економії ресурсів. Дане є характерним для тих виробництв, де можлива широка 

автоматизація виробничих процесів, застосування поточних і конвеєрних ліній.В такому 

випадку фірмі необхідно нарощувати обсяг виробництва. Все це приводить до відносної 

економії ресурсів. 

• Незмінний економічний ефект – означає постійність економічної ефективності при 

збільшенні масштабів виробництва (пропорційне зростання вхідних виробничих 

факторів спричиняє аналогічне пропорційне зростання випуску продукції; 

продуктивність вхідних виробничих витрат як і собівартість одиниці продукції 

залишаються стабільними). 

У випадку, якщо збільшення виробництва потребує пропорційного збільшення 

ресурсів це свідчить про те, що існує постійна економія від масштабу. Збільшення витрат 

двічі викликає подвоєння випуску продукції. 



• Спадний економічний ефект – передбачає зниження економічної ефективності при 

збільшенні масштабів виробництва (пропорційне зростання спадних виробничих 

витрат спричиняє менш ніж пропорційне зростання випуску продукції; 

продуктивність вхідних виробничих факторів спадає, собівартість одиниці 

продукції зменшується). 

Якщо відстань між ізоквантами збільшується, то це свідчить про спадаючу 

економію від масштабу. Спадаюча економія від масштабу свідчить про те, що 

мінімальний ефективний розмір вже досягнутий і подальше нарощування виробництва 

не доцільно. При від’ємному ефекті масштабу виробництва невигідно створювати крупне 

виробництво. Причиною низької ефективності у цьому разі, як правило, є додаткові 

витрати, що пов’язані з керівництвом подібним виробництвом, труднощами координації 

крупного виробництва. 

Закон ефекту масштабу характеризує непропорційні зміни продуктивності вхідних 

виробничих факторів при збільшенні випуску продукції. 

 

 

 

 

 

 


