
Тема 5. Макроекономічна рівновага 
 

1. Сукупний попит та фактори, що його визначають.  

2. Сукупна пропозиція та її моделі.  

3. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції. 

4. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги. 

5. Макроекономічна рівновага на товарному і грошовому ринках. Модель 

IS – LM. 

 

1. Сукупний попит та фактори, що його визначають 
 

 Однією із найбільш поширених моделей сучасного тлумачення 

макроекономічної ринкової рівноваги є модель AD – AS. Вона дає можливість 

обєднати або агрегувати всі окремі ринки в єдиний загальний ринок країни і 

обєднати тисячі окремих цін в єдину сукупну ціну; зібрати рівноважну 

кількість окремих товарів і послуг в єдине ціле і назвати його реальним обсягом 

національного виробництва. Агрегування цін означає, що ціни на окремі товари 

та послуги усереднюються пропорційно обсягам виробництва останніх на 

внутрішньому ринку і характеризують рівень цін усієї сукупності товарів та 

послуг в економіці. Вимірником рівня цін  є дефлятор ВВП поточного періоду 

до певного базового періоду. Модель AD – AS дозволяє пояснити  причини 

коливання рівня цін  та реальних обсягів національного виробництва, розкриває 

взаємозв’язок  між ними та економічною політикою; такі явища як інфляція, 

безробіття, ділові цикли. Вона застосовується для прогнозування впливу на 

економіку різноманітних факторів, для планування й координації заходів 

економічної політики в короткостроковому і довгостроковому періодах. 

Попит на макрорівні набуває форм сукупного платоспроможного попиту 

домогосподарств, підприємств, держави та закордону на запропоновані товари 

та послуги вироблені протягом року в країні і, які є її національним продуктом. 

 

AD (aggregate demand) сукупний попит – бажані витрати на кінцеві 

товари та послуги в економіці в цілому. 

   

 Розгортаючи це визначення, сукупний попит слід розглядати як загальний 

обсяг вітчизняних товарів і послуг, які готові купити домогосподарства, фірми 

та уряд країни, а також економічні агенти інших країн світу при певному рівні 

внутрішніх цін. Сукупний попит у закритій економіці – це заплановані витрати 

економічних агентів: приватного сектора на споживання (С) та інвестиції (І), 

держави (G) на закупівлю товарів, оплату послуг та праці окремим категоріям 

населення. 

Залежать ці витрати від рівня цін, розмірів доходу населення, його планів 

на майбутнє, податків, державних витрат (витрат уряду) і пропозиції грошей. 

Сума складових сукупного попиту закритої економіки описується 

тотожністю: 

                                           GICAD  , де                                          ( 1)  
С – дохід населення, який воно буде витрачати на купівлю товарів і послуг; 



 І – дохід, який буде використано на придбання виробничих ресурсів; 

G – дохід держави (витрати на придбання зброї, утримання армії тощо). 

У відкритій економіці сукупний попит  визначається як загальний обсяг 

вітчизняних товарів та послуг, які бажають придбати і вітчизняні, і закордонні 

покупці за певного рівня цін. Структуру складових такого попиту описують 

такою формулою: 

                                                AD = C + I + G + RF, де                                   (2) 

RF – чистий експорт, який визначається як різниця між експортом та 

імпортом. 

Визначити сукупний попит у відкритій економіці є складно, тому що на 

цей показник впливає ряд чинників, а саме: система обмінних курсів; ступінь 

взаємозамінності у споживанні вітчизняних та зарубіжних товарів; ступінь 

відкритості економіки міжнародному руху капіталу тощо.                             

 Відправною точкою для побудови кривої попиту візьмемо рівняння 

класичної кількісної теорії:  

                                        PQMV  , де                                                        (3) 

 М – кількість грошей в обігу; 

 V – швидкість обігу грошей в русі доходів; 

 P – абсолютний рівень цін; 

 Q – реальний обсяг виробництва (реальний дохід). 

 Це рівняння можна переписати таким чином : 

                                        
P

MV
AD  ,                                                     (4) 

де параметр AD відповідає реальному обсягу виробництва Q.  

Обертаючись зі швидкістю V, запас грошей M збільшує одночасно як 

номінальний грошовий дохід, так і номінальні грошові витрати економічних 

агентів країни на товари й послуги. Згідно рівняння 5.4 обсяг сукупного попиту 

залежить від кількості грошей в обігу, швидкості їх обертання та рівня цін, за 

якими купуються товари і послуги. 

Чим більше грошей знаходиться в розпорядженні економічних агентів, тим 

більше товарів  та послуг можуть вони купувати один в одного. 

Допускаємо, що кількість наявних в обігу грошей є величина стала, бо це 

обумовлено грошово-кредитною політикою; швидкість обігу грошей в русі 

доходів (число раз в рік, коли економічні агенти тратять кожну гривню з 

загальної грошової маси) визначається інституційними факторами і на неї не 

впливає грошово-кредитна політика або існуючий рівень цін. За цих умов 

реальна кількість товарів і послуг, попит на які обумовлений витратами 

фіксованої кількості грошей, є величина, обернено пропорційна існуючому 

рівню цін. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Крива сукупного попиту, обумовлена витратами фіксованої 

кількості грошей 

На рис. 5.1 зображено криву попиту одиничної еластичності, яка відповідає 

рівнянню 
P

MV
AD  . При цьому сукупний попит в будь-якій точці кривої AD є 

величина стала, виражена в номінальних одиницях. 

 Крива сукупного попиту має відємний нахил, що означає скорочення в 

споживанні, інвестиціях, урядових витратах, у всіх компонентах, які утворюють 

реальний сукупний попит при зростанні рівня цін. 

 Крива сукупного попиту відображає той факт, що рух економіки вздовж 

кривої у відповідь на зміни загального рівня цін може привести до змін 

номінального національного доходу. 

 У відповідь на зростання цін, обсяг попиту буде скорочуватися 

незважаючи на те, що разом із зростанням цін, номінальний дохід буде 

зростати. Це відбувається тому, що споживач не захищений від інфляції і його 

заощадження фіксовані в номінальних грошових знаках. Зростання цін 

скорочує реальний дохід споживача. Обернена ситуація виникає тоді, коли ціни 

будуть падати. Реальне споживання буде зростати у відповідь на скорочення 

цін. 

 У відповідь на зростання цін, яке супроводжується підвищенням норми 

процента, реальні інвестиції (капіталовкладення) скорочуються, і навпаки, 

зниження цін сприяє зростанню реальних капіталовкладень.  

 Зростання цін скорочує і реальні закупівлі держави, бо вони формуються і 

плануються в номінальному виразі. Крім того, ріст цін в країні викликає зміну 

курсу національної валюти по відношенню до інших валют. Внутрішні товари і 

послуги стають дорожчими для іноземних покупців, а іноземні товари і послуги 

стають дешевшими на внутрішньому ринку. В результаті попит на товари і 

послуги вироблені в країні, буде скорочуватися. Таким чином, всі компоненти, 

що формують сукупний попит перебувають в оберненій залежності від 

середнього рівня цін. 
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Отже, спадний нахил кривої сукупного попиту пояснюється впливом 

цінових факторів: а) ефектом реальних грошових залишків (ефектом багатства); 

б) ефектом процентної ставки; в) ефектом імпортних закупівель. 

Ефект реальних грошових залишків – це величина, яка є виміром багатства 

домогосподарств ( певна частка активів у вигляді готівки, гроші на поточних 

рахунках, фінансові активи з фіксованими доходами), розміри якого залежать 

від кількості грошей і рівня цін. Ефект реальної процентної ставки діє тоді, 

коли рівень цін зростає і купівля товарів вимагає більшої кількості грошей. 

Попит на гроші збільшується і при незмінній їх пропозиції відбувається 

зростання процентних ставок. Це призводить до скорочення інвестицій та 

споживання за рахунок кредиту. Величина сукупного попиту зменшується. 

Зростання цін на внутрішньому ринку при незмінних світових цінах зменшує 

попит на вітчизняні товари і збільшує попит на імпортні. В цій ситуації діє 

ефект імпортних закупівель – чистий експорт, сукупний дохід і скупний попит 

скорочуються. 

Нецінові фактори сукупного попиту збільшують або зменшують його 

обсяги для всіх можливих рівнів цін і пересувають криву сукупного попиту 

праворуч або ліворуч. Такими факторами є різноманітні шоки – раптові зміни 

умов загальної рівноваги на внутрішніх ринках,  зумовлені певною 

економічною політикою, незалежними діями економічних агентів, 

зовнішньоекономічними, політичними та природними чинниками, що 

впливають на обсяги споживання, інвестицій, державних видатків та чистого 

експорту країни. 

Збільшення державних видатків спричиняє збільшення і сукупного попиту, 

тому що додатковий попит з боку держави впливає на розширення доходів та 

витрат у приватному секторі. Зменшення податків збільшує використовуваний 

дохід домогосподарств, збільшення трансфертів населенню забезпечує 

зростання приватних видатків на споживання тощо. 

 

2. Сукупна пропозиція та її моделі 

 

AS (aggregate supply) сукупна пропозиція – вартість вироблених в 

країні товарів і послуг, які виробники мають бажання продати в 

даний період. 

  

 Сукупну пропозицію можна розглядати як синонім національного 

продукту. Тому вона буде залежати від розмірів затрат, від змін на ринках 

праці, капіталу, землі та інших природних ресурсів, від змін в технології і 

відповідно продуктивності. Зв’язок між рівнем цін та обсягом сукупної 

пропозиції залежить від тривалості періоду, протягом якого взаємодіють 

сукупний попит і сукупна пропозиція, ціни і витрати у виробництві. Обсяг 

сукупного випуску визначається кількістю капіталу, праці та їхньою спільною 

продуктивністю. 

Підвищення рівня цін стимулює підприємства виробляти і пропонувати 

більший обсяг товарів та послуг. Зниження рівня цін зумовлює зменшення 

обсягів виробництва. Це означає, що між рівнем цін і обсягом національного 



виробництва (сукупною пропозицією) існує пряма залежність, а крива сукупної 

пропозиції має додатний нахил. 

 AS як і національний продукт можна визначити як суму доданих 

вартостей усіх видів діяльності. 

 

                           
nn2211

BS...BSBSAS  ,                                    (5) 

 

де  S – величина продажу; 

B – величина купівлі. 

Особливістю сукупної пропозиції є те, що її реакція на зміну цін 

повільніша ніж сукупного попиту. Тому сукупну пропозицію розглядають в 

довгостроковому періоді, коли ціни на фактори виробництва (в тому числі і 

номінальна заробітна плата) реагують досить відчутно на зміни рівня цін, і в 

короткостроковому періоді, в продовж якого ціни на фактори виробництва (і 

насамперед номінальна заробітна плата) залишаються незмінними навіть за 

умови зміни загального рівня цін. В довгостроковому періоді наймані 

працівники отримують повну інформацію стосовно зміни рівня цін і 

усвідомлюють зміну рівня своєї реальної заробітної плати. А тому нові трудові 

контракти підписуються на нових умовах, які відображаються в змінах рівня 

номінальної заробітної плати.  

Крива сукупної пропозиції характеризує взаємо зв’язок між реальним 

обсягом продукту, якій компанії мають бажання продати, і загальним рівнем 

цін. Загальний рівень цін включає в себе ціни на кінцеву продукцію і послуги та 

ціни на фактори виробництва. В тому випадку, коли ціни на фактори 

виробництва змінюються одночасно з цінами на кінцеву продукцію, виробники 

залишаються байдужими до зміни цін і обсяг їх виробництва буде змінюватися 

під впливом нагромадження або зміни технології. В цій ситуації крива сукупної 

пропозиції буде мати вертикальний вигляд, а обсяг реального національного 

продукту дорівнюватиме природному рівню реального обсягу  

виробництва (рис. 5.2). 

Ціни на фактори виробництва і на кінцеву продукцію можуть 

змінюватися одночасно, тому що багато факторів виробництва є кінцевою 

продукцією. Паливо, станки, устаткування – це кінцева продукція, і одночасно, 

вони є факторами виробництва. Основним компонентом виробничих затрат є 

заробітна плата, яку отримують робітники і службовці, і потім обмінюють на 

кінцеву продукцію. Якщо ціни на товари і послуги зростають, а номінальна 

заробітна плата залишається незмінною, то рівень життя падає. Підприємці, 

щоб не втратити кваліфіковану робочу силу, будуть підвищувати номінальну 

заробітну плату. Для того, щоб ціни на кінцеву продукцію і ціни на фактори 

виробництва врівноважилися, потрібен час. Тому пряма вертикальна лінія 

сукупної пропозиції представляє ситуацію в довгостроковому періоді і 

називається довгостроковою кривою сукупної пропозиції (рис. 5.2). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Крива сукупної пропозиції у випадку одночасної зміни цін на 

фактори виробництва і на кінцеву продукцію 

 

В короткостроковому періоді, доки ціни на товари виробництва не 

вирівнялись з цінами на кінцеву продукцію, підприємці можуть отримувати 

додатковий прибуток і збільшувати обсяги виробництва, які будуть залежати 

від зміни цін. При цьому крива сукупної пропозиції буде підніматися  вгору 

зліва на право і буде називатися короткостроковою кривою сукупної пропозиції 

(рис. 5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Короткострокова крива сукупної пропозиції 
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Тривалість короткострокового періоду визначається часом, протягом 

якого ціни на фактори виробництва вирівнюються з цінами на кінцеву 

продукцію. По-перше, це залежить, від тривалості контрактів, які зобов’язують 

продавати і купувати за фіксованими цінами. Основну долю таких контрактів 

складають трудові угоди, які укладаються на строк від одного до трьох років. 

По-друге, від кількості запасів сировини і матеріалів у виробників. По-третє, 

від того наскільки ціни контролюються урядом. По-четверте, від інертності 

цінової політики великих компаній, які не поспішають підвищувати ціни у 

відповідь на різкий стрибок попиту. По-пяте, від досконалості інформації. 

Наприклад, не всі виробники сприймають підвищення цін на їх продукцію як 

загальне зростання цін в результаті сукупного попиту.  

 

3. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції 
 

Загальна економічна рівновага матиме місце, коли AD = AS. 

     
nn2211

BS...BSBSGIC                                   (6) 

 

Графік загальної ринкової рівноваги матиме такий вигляд: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Загальна ринкова рівновага 

 

На рис. 5.4. точка Е0 характеризує довгострокову рівновагу, бо в ній 

перетинаються: крива сукупного попиту (AD1), короткострокової (AS) і 

довгострокової сукупної пропозиції (LAS). Довгострокова рівновага 

характеризується тим, що по-перше, ціни на фактори виробництва і ціни на 

кінцеву продукцію та послуги рівні і про це свідчить перетин кривих 

короткострокової сукупної пропозиції AS і довгострокової сукупної пропозиції 

LAS в точці Е0. 
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По-друге, загальні бажані витрати дорівнюють природному рівню 

реального обсягу виробництва, що представлено перетином кривих сукупного 

попиту AD1 і довгострокової кривої сукупної пропозиції LAS. По-третє, 

сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції, це демонструється перетином в 

точці Е0 кривих AD1 і  AS. Таким чином, тільки поєднання всіх цих трьох 

характеристик дає право стверджувати, що економіка знаходиться в стані 

довгострокової рівноваги. 

Рух кривої попиту AD2 в точку Е1 свідчить, що економіка вийшла із стану 

довгострокової рівноваги і знаходиться в стані короткострокової рівноваги, яка 

характеризується перетином кривих AD2  і AS. Ця точка перетину вказує на 

відрив цін кінцевої продукції від цін факторів виробництва, бо підприємці за 

даними цінами на фактори бажають продати більшу кількість товарів 

відповідно до збільшеного сукупного попиту. 

В класичній моделі AD – AS представлена економіка в умовах, коли ціни 

на кінцеву продукцію і ціни на фактори виробництва настільки гнучкі, що вже в 

короткостроковий період їх зміни вирівнюють співвідношення між сукупним 

попитом і сукупною пропозицією. Така економіка не має протягом тривалого 

періоду високого безробіття, яке перевищувало  природний рівень. Всі товари, 

вироблені підприємцями, продаються і економіка не піддається тривалій 

депресії, оскільки вона здатна до саморегулювання. 

В кейнсіанській трактовці модель AD – AS – це модель поведінки 

економіки в умовах, коли основний компонент затрат на виробництво – 

заробітна плата – абсолютно не гнучка по відношенню до руху в сторону 

зниження, а сукупний попит настільки не еластичний, що зниження цін на 

кінцеву продукцію не приводить до зростання бажаних витрат і економіка, 

таким чином не може вийти із стану рецесії тривалого безробіття і тому 

потребує зовнішнього втручання. 

Рівновага економічної системи має суттєве значення тому, що її 

порушення не забезпечує повної зайнятості, стабільності цін і економічного 

зростання. 

 

4. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги 
 

З часів Ж.Б. Сея та Д. Рікардо економічна теорія стверджувала, що 

пропозиція сама породжує попит. Саме на цьому постулаті ґрунтується 

макроекономічна модель класичної школи. Дійсно, тодішній рівень розвитку 

виробництва був таким, що не забезпечував задоволення масових потреб 

людей. Головне полягало в тому, щоб виробити необхідні товари і надати 

необхідні послуги, попит на які практично був необмежений. Тому економісти-

класики не розглядали попит як фактор, що визначає рівень виробництва 

національного доходу і зайнятості в національній економіці. 

У XX ст. ситуація різко помінялася. Прогрес продуктивних сил розвинув 

виробничі можливості суспільства до такого рівня, що пропозиція почала 

стрімко зростати і перевищувати сукупний попит на товари і послуги. 

Проте класична школа продовжувала опиратися на закон Сея, згідно з яким 

пропозиція створює власний попит. Вихідна ж позиція Дж. Кейнса полягає в 



тому, що саме попит створює власну пропозицію. Своїми дослідженнями  він 

довів неадекватність цього закону стосовно реалій XX століття і переглянув 

причинно-наслідковий зв’язок між пропозицією і попитом. Вихідна позиція 

кейнсіанської теорії полягає в тому, що саме попит створює власну пропозицію, 

а не навпаки, як стверджувала класична теорія. 

Принцип ефективного попиту займає ключове місце серед теоретичних 

постулатів Дж. Кейнса. Розгляд ефективного попиту автором здійснюється за 

умов, що в певному проміжку часу заданими є стан техніки, засобів 

виробництва і витрат. При цих припущеннях поняття ефективного попиту 

розглянемо на такому графіку: 

Ps, Pd

y, N

E

A

0

AS

AD

 
Рис. 5.5. Кейнсіанська модель “сукупна пропозиція – сукупний попит” 

 

Відкладемо на осі абсцис реальний дохід або  величину зайнятості (y, N). 

Ці змінні взаємозв’язані через виробничу функцію. На осі ординат відкладемо 

значення Ps і Pd – ціни пропозиції і попиту. Економічний зміст ціни пропозиції 

відомої кількості продукту ( або праці) полягає в тому, що вона відображає 

очікування підприємцями такої виручки, яка б підштовхнула бізнес до початку 

виробництва продукції (або до купівлі праці). Взаємозв’язок ціни сукупної 

пропозиції з обсягом національного доходу (або праці) Дж. М. Кейнс назвав 

функцією сукупної пропозиції. Ця функція на малюнку 5.5 представлена лінією 

AS. Лінія AS в короткотерміновому періоді  об’єктивно задана наявними 

технологіями і виступає як деяка константа. 

Ціна попиту відображає бажання покупців придбати певну кількість 

товарів і послуг. В свою чергу, підприємці, орієнтуючись на таку ціну  мають 

намір отримати  бажану виручку від реалізації своєї продукції. Залежність між 

очікуваною виручкою і обсягом продукції (або праці) називається функцією 

сукупного попиту. Функція, представлена лінією AD, на рисунку 5.5 є 

функцією сукупного попиту і, як ми бачимо, має позитивний нахил. 

На це слід звернути особливу увагу. З мікроекономіки нам відомо, що 

криві попиту мають від’ємний нахил. Там ми розглядали  економічного агента, 

який володіє обмеженим бюджетом, збільшує попит в міру зниження ціни 

товару і скорочує його у випадку її зростання. Така залежність і зображалась 

кривою з від’ємним нахилом. В макроекономічній теорії Кейнса ціна і обсяг 

попиту визначають обсяг виробництва нації: чим більші факторіальні доходи ( 



заробітна плата, прибуток, рента), тим більший національний дохід. Тому крива 

функції сукупного попиту має позитивний нахил. 

Якщо при даному обсязі виробленого продукту Pd > Ps, то бізнес, 

максимізуючи прибуток, буде нарощувати виробництво благ. І, навпаки, якщо 

Pd < Ps то це зумовить зниження обсягів виробництва і скорочення зайнятості. 

При Pd = Ps підприємці будуть знаходитися в оптимальній ситуації. 

Таким чином, оптимальний рівень виробництва національного доходу і 

зайнятості  в кейнсіанській теорії визначаються точкою перетину функції 

сукупного попиту і сукупної пропозиції. Значення функції сукупного попиту в 

цій точці і буде ефективним попитом. На рисунку 5.5 точка перетину названих 

функцій позначена буквою E, а обсяг ефективного попиту і зайнятості буде 

визначатися відрізком OA. В свою чергу ефективний попит включає в себе дві 

складові: споживчий попит (C) і інвестиційний (I). 

Знайдена таким чином рівновага носить стійкий характер: будь-які 

відхилення від рівноважного стану створять тенденції до ліквідації розриву між 

попитом і пропозицією. Так вправо від точки E пропозиція буде перевищувати 

попит. У відповідь бізнес  буде знижувати обсяги виробництва і рівень 

зайнятості. Вліво від точки E бізнес опиниться в ситуації надлишкового 

попиту. Для її усунення підприємці будуть розширювати виробництво, 

наймаючи додаткових працівників. Вище названі тенденції і забезпечують 

стійкість рівноважного стану попиту і пропозиції. 

 

5. Макроекономічна рівновага на товарному і 

грошовому ринках. Модель IS – LM 
Для більш повної характеристики загальної рівноваги, з врахуванням 

кейнсіанського аналізу, використовують модель IS – LM, інструменти якої були 

розроблені Дж. Р. Хіксом (Hicks G. R. – видатний англійський економіст, 

1904р.) в 1930-ті роки і Е. Хансеном (Hansen A.Y. – видатний американський 

економіст, 1887-1976р.) в 1950-ті роки. 

Модель IS – LM – це теоретичний макроекономічний аналіз, за 

допомогою якого поєднується ситуація на ринку продуктів (товарів) з 

ситуацією на ринку грошової пропозиції з допомогою кривих IS  та LM.  

Крива IS характеризує взаємозв’язок ставки процента і реального 

національного продукту за умов, коли заплановані інвестиції (І) дорівнюють 

запланованим заощадженням (S). Крива має відємний нахил, який засвідчує те, 

що з падінням ставки процента, заплановані інвестиції і реальний національний 

продукт зростають. 

Крива LM відображає взаємозв’язок ставки процента і реального 

національного продукту для попиту на гроші (L), що дорівнює грошовій 

пропозиції (M). Крива  LM має позитивний нахил, який засвідчує про те, що 

збільшення грошової пропозиції приведе до зростання реального національного 

продукту в короткостроковому періоді. 

 

 

 

 



 

 

Графічне зображення моделі IS – LM в спрощеному варіанті має такий 

вигляд: 
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Рис. 5.6. Спрощена модель IS – LM 

 

Перетин кривих означає, що пропозиція грошей достатня для такої ставки 

процента, яка врівноважує заплановані інвестиції і заплановані заощадження. 

Оскільки IS пов’язана з запланованими видатками, її зміни відображають зміни 

в фіскальній політиці. Крива LM описує зміни в монетарній політиці, бо 

пов’язана з грошовою пропозицією.  

Якщо пропозиція грошей (MS) фіксована, то зростання реального 

національного продукту буде викликати збільшення попиту на гроші (MD). 

Збільшення реального національного продукту з Y1 до Y2 викличе збільшення 

попиту на гроші з MD1 до MD2. Рівновага переміститься з точки Е1 в точку Е2. 

Таким чином рівновага в економіці для реального національного продукту Y1 

знаходиться в точці Е1, в якій попит на гроші дорівнює їх пропозиції. Точка Е2 

відбиває рівновагу для реального національного продукту Y2, де попит і 

пропозиція грошей рівні. Якщо перенести точки Е1 і Е2 на графік а, то 

матимемо криву LM. 
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Рис. 5.7. Рівновага реального національного продукту при фіксованій 

пропозиції грошей 

Тепер спробуємо зобразити функціональну модель IS – LM сучасної 

ринкової економіки. Візьмемо ВНП з точки зору компонентів кінцевого попиту, 

то він представлятиме собою суму, по-перше, частини витраченої на особисте 

споживання, по-друге, частини, яка пішла на нагромадження в приватному 

секторі (приватні валові інвестиції), по-третє, частини, яка використана на 

фінансування валових державних розходів (державне споживання і 

нагромадження), і , по-четверте, частини, що дорівнює сальдо торгового 

балансу (експорт мінус імпорт). В символах запишемо так: 

                   MXGYCI  , де                             (7) 

Y – обсяг ВВП; 

 C – обсяг особистих видатків на споживання; 

 I – обсяг приватних валових інвестицій (капіталовкладень); 

 G – обсяг державного споживання і нагромадження; 

 X – обсяг експорту; 

 M – обсяг імпорту. 

 Сукупний обсяг національного результату можна також розглянути і з 

точки зору структури валового доходу (ВНД). В цьому випадку він 

розпадається: по-перше, на особисте споживання; по-друге, особисте 

споживання і заощадження корпорацій; по-третє, чисті податкові платежі 

державі і, по-четверте, чисті платежі (трансферти) за кордон. 

                                     RFTSCY  , де                          (8) 

Y – обсяг ВНД; 

 C – обсяг особистих видатків на споживання; 

 S – обсяг заощаджень; 
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 T – обсяг чистих податкових платежів державі; 

 RF – чисті платежі (трансферти) за кордон. 

 В обох випадках розглянута одна і таж величина, валовий національний 

продукт (ВНП), тому можемо записати: 

 MXGYC  = RFTSCY  , 

або скорочуючи на спільну в обох частинах величину С,   

                                 MXGY  = RFTS  ,                                   (9) 
 Якщо абстрагуватися від зовнішньоекономічних зв’язків то рівняння (9) матиме 

вигляд: 

                                                  GY  = TS  ,                                            (10) 

 Таким чином, балансова тотожність означає постійну рівність обсягу 

приватних валових інвестицій і державних поточних розходів (витрат) і 

інвестицій, з одного боку, і обсягу приватних заощаджень і чистих податкових 

платежів державі – з другого. 

 Балансова тотожність (5.10) визначається постфактум, тобто у відношенні 

уже виробленого і реалізованого ВНП. А на стадії прийняття рішення ця 

тотожність перетворюється в життєво важливу для економіки умову рівноваги 

в сфері виробництва і споживання. 

 Тому вирішальна роль у формуванні рівноваги в моделі IS – LM належить 

функції споживання та інвестицій. В найпростішій моделі споживання 

вважається залежним тільки від рівня поточного доходу: 

                                  YCC  , причому   1 YC O 
I                             (11) 

Нерівність означає, що обсяг розходів (витрат) на споживання завжди зростає з 

ростом доходу, але на величину меншу ніж сам дохід. Інвестиційна функція 

показує обернену залежність між рівнем позичкового процента (відсотка) і 

обсягом інвестицій (при даній нормі очікуваного прибутку). Символічно це 

можна зобразити: 

                                       0  rY  ,rYY I  , де                                         (12) 

 r – рівень позичкового процента (відсотка), а нерівність означає, що 

зростання позичкового відсотка (процента) веде до зменшення обсягу 

приватних інвестицій, і навпаки. 

 Повернемося до балансового співвідношення (5.8) (абстрагуючись від 

(RF)  зовнішньоекономічних зв’язків), та частина ВНП, яка не споживається і 

не йде на сплату податків, повинна зберігатися: 

TCYS  ,  

а так як С залежить від Y (див. формулу 5), то і S залежить від Y: 

  TYCYS  , де 

 Т– фіксована величина, отже,  YSS  , причому  

                         , 1  YS O I      1YS YC II
                                       (13) 

тобто приріст доходу при незмінних податках або споживається або зберігається. 

 Таким чином ми отримали дві функції: збереження, яка залежить від 

розмірів доходу, і інвестицій, залежну від рівня позичкового процента 

(відсотка). 

Умова рівноваги перетворюється в :    rYYS                                      (14) 

 



 

 

Графічне зображення рівноваги в реальному виробничому секторі має вигляд:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.8. Рівновага в реальному виробничому секторі 

По вертикальній осі вверх відкладено рівень позичкового процента, вниз 

– обсяг приватних збережень (плюс податки). По горизонтальній осі вправо 

відкладений обсяг доходу (сукупний попит), а вліво – обсяг приватних 

інвестицій плюс державні витрати. Крива Y(r) в квадранті IV є графіком 

інвестицій функції (12): високому проценту відповідає менший обсяг 

інвестицій, і навпаки. Пряма лінія в квадранті ІІ ілюструє “функцію 

збереження” (13): обсяг збережень S зростає із зростанням доходу Y. Пряма в 

квадранті ІІІ є графіком розв’язання рівняння (14). Будь-яка точка на цій прямій 

є точкою рівноваги між збереженнями і інвестиціями. В квадранті І зображена 

крива S, яка характеризує залежність визначеного обсягу доходу від заданого 

рівня процента, який породжує певний обсяг інвестицій. 
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 Грошова маса в даній моделі, є величиною, яка визначається рішенням 

Центрального банку. Позначимо її nM . Попит на гроші визначається двома 

факторами – ставкою процента і розміром виробленого доходу. Чим вища 

ставка, тим менший попит на гроші. Зростання доходу викликає підвищення 

попиту на грошову масу, так як зростає обсяг угод, які повинні нею 

обслуговуватися. Функція попиту на гроші матиме вигляд: 

                                rYYKcM  ,    1 YK I  ,    0rY I                              (15) 

Цей попит повинен дорівнювати величині грошової маси ( nM ), яку 

визначає Національний банк. Таким чином ми отримуємо умови рівноваги на 

грошовому ринку і агрегованому ринку позичкового капіталу.  

                                           
n

MrYYKcM                                              (16) 

Графічно це можна зобразити так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.9. Рівновага на грошовому ринку і агрегованому ринку 

позичкового капіталу 
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По вертикальній осі вгору відкладено рівень процента (відсотка), вниз – 

обсяг грошової маси; по горизонтальній – вправо обсяг доходу, а вліво знову 

обсяг грошової маси. Крива I(r) в квадранті IV відображає попит на гроші, який 

залежить від величини процента. Пряма K(Y) в квадранті ІІ є графіком функції 

попиту на гроші в залежності від доходу. Заданій величині nM  відповідає дві 

точки nM  в залежності від доходу і nM  в залежності від позичкового 

процента. В І квадранті крива LM представляє залежність між доходом і 

процентом на грошовому ринку.  

Розв’язавши рівняння 5.14 і 5.16 отримаємо точку перетину кривих IS і 

LM, в якій досягається загальна економічна рівновага.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.10. Загальна економічна рівновага 
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