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ПЕРЕДМОВА
Розвиток ринкових відносин у нашій країні супроводжується появою численних суб’єктів господарювання, що об’єктивно ускладнює прийняття ними економічних рішень. Щоб досягти успіху потрібні знання правильних економічних дій у
ринковому середовищі мільйонам суб’єктів при різних ситуаціях. Треба розуміти і
ті мотиви й інтереси, що спонукають кожного до того чи того економічного вибору.
Метою посібника є вироблення у читача вміння об’єктивно і комплексно
оцінювати економічну ситуацію, виходячи з ролі окремого суб’єкта у ринковій
економіці. Логіка викладення матеріалу побудована на розгляді економічної
поведінки суб’єктів господарювання, ґрунтуючись на принципі, що загалом раціональними вважаються такі дії, які зменшують економічні втрати, або збільшують вигоду.
Книга складається з шести частин, що містять взаємопов’язані розділи.
Перша частина присвячена основам мікроекономічного аналізу. Тут дається
визначення предмета мікроекономіки, розглядаються суб’єкти та об’єкти, основні методи мікроекономічного дослідження, здійснюється аналіз попиту та
пропозиції, їх взаємодія та еластичність. У другій частині йдеться про теорію
раціональної поведінки споживачів, зокрема особливості прийняття ними рішень в умовах економічного ризику. Третя частина містить опис виробничої
функції та аналіз основних видів витрат і доходів підприємницької фірми. Розуміння змісту цих понять є необхідним при вивченні поведінки фірми у якості
виробника на конкурентних та неконкурентних ринках, де він діє як продавець
виготовленої продукції (це досліджується у четвертій частині посібника), та
аналізу поведінки фірми, що функціонує у якості споживача виробничих ресурсів (праці, капіталу, землі) на конкурентному ринку та ринку монопсонії (це
розглядається у п’ятій частині). У четвертій та п’ятій частинах містяться відповіді на головні питання, що цікавлять підприємця: як встановлюється ринкова
ціна на товари та ресурси, і який обсяг випуску благ забезпечує максимальний
прибуток чи мінімальні збитки. Виходячи з цього підприємець вибирає форму
організації своєї діяльності, яка забезпечить реалізацію його плану з найбільшою ефективністю та розробляє тактику і стратегію підприємницької діяльності. У заключній шостій частині розглянуто проблеми загальної ринкової
рівноваги, розширено дослідження економічної ефективності, проаналізовано
вплив на ефективність зовнішніх ефектів та умови ефективності виробництва
суспільних благ.
Автор добре розуміє, що низка проблем у посібнику висвітлена недостатньо повно, а деякі підходи та ідеї є дискусійними. Тому буде вдячний за будьяку конструктивну критику.
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