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Тема 4 

Макроекономічна рівновага,  
її механізми  
 

"Загальна теорія" – ...книга, що погано побудована. 
Сама кейнсіанська система викладена в ній незрозуміло. Вона 
повна ілюзій і плутанини... Коли врешті-решт її подолаєш, то 

з’ясовується, що аналіз в ній очевидний і одночасно новий. 
 Власне кажучи, це робота генія. 

(Пол Семюелсон) 
Якщо Маркс довів необхідність покласти край капіталізму, 

то Кейнс показав, за яких умов цього можна уникнути. 
(Лоренс Клейн) 

 
1. Класична макроекономічна модель. Закон Сея. Загальна характеристика 

кейнсіанської теорії. 
2. Споживання та заощадження. Середня та гранична схильність до споживання та 

заощадження.  
3. Інвестиції та чинники інвестування.  
4. Модель макроекономічної рівноваги. Рівноважний обсяг національного 

виробництва.  
5. Мультиплікатор інвестицій. Ефект мультиплікатора. Парадокс ощадливості.  
6. Дефляційний та інфляційний розрив.  
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Теорія Кейнса вважається своєрідною революцією в економічній науці. Вона лишається 

стрижневою в макроекономіці, незважаючи на сучасні тенденції. Сама макроекономіка як 
наука почалася з Дж. Кейнса. Ця тема вбирає в себе знання всіх попередніх тем, вважається 
центральною в курсі, оскільки всі наступні економічні школи так чи інакше мають відношення 
до цієї теорії (або погоджуючись з нею, або критикуючи).  

Тему можна вивчати за всіма пропонованими підручниками. Достатньо докладно, на 
чисельних умовних прикладах кейнсіанська теорія розглядається в підручнику 
К. Макконнелла, С. Брю. Більш складний, ґрунтовний аналіз наведений в книзі Е. Райхліна. 

 

1. Класична макроекономічна модель. Закон Сея. Загальна 
характеристика кейнсіанської теорії 

До першої половини ХХ ст. (а саме до Великої депресії) домінувала класична 
точка зору – вважалося, що ринкова система здатна до автоматичного 
саморегулювання. Зовнішні чинники (війна, політичний переворот, повінь, посуха 
тощо) можуть порушити економічну рівновагу, але згодом вона відновиться. За 
законом Сея "пропозиція народжує власний попит", тобто виробництво дає певний 
доход, який витрачається на купівлю необхідних товарів і послуг – рівновага 
закладена в самому ринковому механізмі. В економіці не може бути ні 
надвиробництва, ні дефіциту, ні безробіття, принаймні тривалий час.  

Навіть якщо з отриманих доходів виробник робить заощадження, ці гроші все 
одно використовуються, лише якоюсь іншою особою (завдяки банківській системі). 
За словами А. Сміта, "те, що заощаджується протягом року, також регулярно 
споживається, просто це робить інша категорія людей". Таким чином, класична 
теорія макроекономічної рівноваги ґрунтується на переконанні у виняткових 
можливостях ринкового механізму та непотрібності, навіть шкідливості, державного 
втручання в економіку.  
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К. Маркс вважав, що капіталістичній економіці внутрішньо притаманні кризи 
надвиробництва. Основна причина криз – суперечність між суспільним характером 
виробництва і приватною формою привласнення. Тож поки існує приватна власність 
і прагнення до максимального прибутку, існуватиме циклічний розвиток економіки. 
Позбавленням криз може бути тільки суспільство з централізованим плануванням. 

Положення класичної теорії йшли всупереч фактам. Більшість економічних 
спадів можна було пояснити зовнішніми чинниками, але Велика депресія не мала 
ніякого логічного пояснення з точки зору неокласичної теорії. Тривалий час в 
економіці зростав рівень безробіття, банкрутств, панувала глибока дефляція. Минали 
роки, а "невидима рука" ринку не могла відновити бажану рівновагу. 

Економічна криза стала кризою неокласичної школи. В 1936 р. вийшла книга 
Дж. Кейнса "Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей". Кейнс проявив неабияку 
мужність, визнавши застарілою неокласичну теорію, на якій сам виховувався. Згідно 
з Кейнсом, ринковій економіці іманентно притаманна нестабільність, періодичні 
спади пояснюються не зовнішніми, а внутрішніми причинами. Але на відміну від 
К. Маркса, який доводив необхідність покласти кінець капіталізму, Дж. Кейнс 
демонструє, як цього можна уникнути.  

Система економічних поглядів Дж. Кейнса стала новою історичною межею в 
розвитку економічної думки. На Заході її оцінюють як "кейнсіанську революцію" в 
розвитку економічної теорії. За значенням для історії економічної науки її інколи 
ставлять поруч з відкриттями Евкліда, Коперніка і Дарвіна. За словами Б. Селігмена, 
Дж. Кейнс – найбільш відомий в економічній науці після А. Сміта і К. Маркса. 

Теорія Кейнса значно відрізняється від попередніх теорій і, перш за все, неокласичної: 
• Кейнс відмовляється від пануючого мікроекономічного підходу й зосереджує 

увагу на макрорівні, на зміну класичній уяві про існування трьох окремих ринків – 
праці, товарів і грошей – Кейнс розглядає макроекономічний рівень, де все 
взаємопов’язано; 

• аналізується статична рівновага в короткостроковому періоді на противагу 
довгостроковим тенденціям; 

• всі попередні теорії розглядали економіку переважно з точки зору пропозиції, 
Кейнс робить об’єктом дослідження сукупний попит; вводить поняття 
ефективного попиту (значення сукупного попиту в точці рівноваги); саме нестача 
ефективного попиту є причиною всіх негараздів ринкової економіки. Таким чином, 
він змінює причинно-наслідковий зв’язок закону Сея, оскільки, на його думку, 
саме сукупний попит створює сукупну пропозицію;  

• Кейнс переглядає роль заощаджень (традиційно заощадливість вважалася 
величезним благом, Кейнс формулює парадокс ощадливості: надмірні 
заощадження знижують ефективний попит – ідея, що запозичена у Мальтуса); 

• в неокласичній теорії вважалося добровільним будь-яке безробіття, згідно з Кейнсом 
воно може бути не лише добровільним, а й вимушеним (безробіття, що обумовлене не 
відмовою працювати за невисоку зарплатню, а нестачею ефективного попиту); 

• втручання держави повинно сприяти зменшенню циклічності економіки через 
вплив на складові сукупного попиту; 

• в неокласичній теорії зв’язки і залежності розглядалися як зв’язки 
функціонального характеру (тобто має місце як прямий, так і обернений вплив 



78 Палехова В.А.  

економічних явищ і процесів), за Кейнсом, в причинно-наслідкових зв’язках 
існують залежні і незалежні змінні (вплив однієї величини на іншу не завжди 
супроводжується зворотним впливом). 

Таким чином, за Кейнсом, рівновага може встановитися в стані економічного 
спаду, і це положення може тривати достатньо довго (приклад Великої депресії). Для 
того, щоб досягти іншої рівноваги, державі треба якимось чином вплинути на 
сукупний попит. Тож об’єктом аналізу Кейнса був сукупний попит і його складові. 
Залежними змінними є обсяг національного виробництва, споживання, заощаджень, 
інвестицій, рівень зайнятості. Всі вони, в свою чергу, залежать від незмінних 
величин. 

 

2. Споживання та заощадження. Середня та гранична схильність до 
споживання та заощадження 

Значну (найбільш вагому) частку сукупного попиту складає споживання. Тож 
слід дослідити чинники, що впливають на нього, з метою з’ясування можливості 
впливу на сукупні витрати. 

За Кейнсом, величина споживання залежить, в першу чергу, від доходу кінцевого 
використання (DI).  

 
 
 
 
 
 
 
Кейнс формулює так званий основний психологічний закон, згідно з яким із 

зростанням доходів зростає і споживання, але, порівняно із зростанням доходу, в 
меншій пропорції (решта заощаджується). При відносно невеликих обсягах доходів 
гроші взагалі не заощаджуються, навпаки – потрібні певні кошти, щоб забезпечити 
собі необхідний рівень споживання. 

З часів австрійської школи західна економічна наука приділяє значну увагу 
психологічним чинникам. Окрім величин доходу кінцевого використання, на 
фактичний рівень споживання і заощадження впливає так звана схильність суб’єкта 
витрачати або заощаджувати. Дж. Кейнс вводить поняття середньої схильності до 
споживання (APC), до заощадження (APS). Ці показники є прикладом незалежних 
величин. 

 
 

;
DI
C

Доход
Споживання APS ==

⋅==
DI
S

Доход
яЗаощадженн APS
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 Тож на рішення домогосподарств споживати й заощаджувати впливає, крім 
наявного доходу кінцевого використання, психологічна схильність до споживання й 
заощадження. Окрім цих чинників, впливають також і інші (величина 
нагромадженого майна, поточний рівень цін на товари і послуги, рівень боргових 
зобов’язань, споживчі очікування тощо), але вони діють в різних напрямках, тому 
вважається, що їхній вплив врівноважується. 

Окрім середніх, Дж. Кейнс розглядає граничні величини: 

MPC + MPS = 1. 
Для умовного прикладу: 
 
МРС =∆С / ∆Y = 15 / 25 = 0,6;  
МРS =∆S / ∆Y = 10 / 25 = 0,4. 
 
Залежність споживання і заощадження від чинників, що на них впливають, 

можна проаналізувати графічно. 
 
 

DI C S APC APS 

200 220 -20 1,1 -0,1 

225 235 -10 1,04 -0,04 

250 250 0 1 0 

275 265 10 0,96 0,04 

300 280 20 0,93 0,07 

325 295 30 0,9 0,1 

350 310 40 0,88 0,12 

375 325 50 0,87 0,13 

400 340 60 0,85 0,15 
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Якщо розглядати функцію споживання як лінійну, то це буде функція типу 

 С = а + в Y, 
де а – так зване автономне споживання (С0) – частина витрат на особисте 
споживання, яка не залежить від величини доходу кінцевого використання; в – 
коефіцієнт пропорційності: в = tg α = ∆C / ∆Y. 

Враховуючи вигляд функції споживання, її можна переписати так: 

С = С0 + МРС · DI. 
Відповідно функція заощадження 

S = DI - C = DI - С0 - МРС · DI = - C0 + (1 - MPC) · DI = - C0 + MPS · DI. 
Доход, який цілком йде на споживання (в умовному прикладі DI = 250), 

називається граничним. 
Стосовно залежності споживання і заощадження від доходу в економічній теорії 

існують також інші точки зору. Найбільш відомі з них – теорія постійного доходу 
М. Фрідмена та гіпотеза життєвого циклу Ф. Модільяні. Їх об’єднує спільна думка 
щодо орієнтації споживання домогосподарств на певний середній рівень, що склався 
протягом кількох років і не реагує на тимчасові зміни в доході.  

C 
C 

S 

S 

DI 

DI 
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Згідно з точкою зору М. Фрідмена, споживачі намагаються утримати свої 

споживчі витрати на одному рівні, до якого звикли. Заощадження при цьому 
виступають як різниця між поточним і звичайним доходом (так званим постійним): 
якщо зростають поточні доходи, зростають і заощадження.  

Ф. Модільяні стверджує, що споживання залежить не від поточного доходу, а від 
доходу, що отримується протягом всього життя. Стратегія споживання, в першу 
чергу, визначається особливостями певної стадії життєвого циклу (обсяг споживчих 
витрат і заощаджень суттєво різниться в осіб різного віку, що отримують відповідно 
різні за величиною доходи). 

 

 

 

 

 

 

3. Інвестиції. Вплив інвестицій на рівноважний обсяг національного 
виробництва 

Під інвестиціями розуміють видатки на будівництво нових виробництв, 
придбання обладнання тощо. Рівень цих видатків визначається перш за все:  

• нормою прибутку, що очікується;  
• ставкою позичкового відсотка.  
Взагалі інвестиційні проекти є сенс здійснювати до моменту, для якого норма 

прибутку дорівнює ставці позичкового відсотка. Тож графік попиту на інвестиції 
ілюструє обернений зв’язок зі ставкою позичкового відсотка й можливою нормою 
прибутку. 

На величину інвестицій впливає і багато інших чинників (податки, надлишкові 
виробничі потужності, очікування тощо). Дж. Кейнс вважав, що інвестиційні 
рішення зумовлені, в першу чергу, почуттям впевненості у власних діях (вони є 
наслідком "тваринного чуття" – "animal spirit", – а не точних математичних 
розрахунків). Тож хоча інвестиції є найбільш нестабільним, мінливим компонентом 
сукупного попиту (особливо це помітно в зв’язку з діловим циклом), але все одно 

I 

p’, r 
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вони підлягають аналізу. В даній моделі вони розглядаються автономно від доходу 
кінцевого використання (їхній графік паралельний осі ОХ). Іншими словами, якщо 
споживання і заощадження – ендогенні чинники, то інвестиції вважаються 
екзогенним показником, який не залежить від рівня доходу.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Оскільки споживчі витрати визначаються психологічною схильністю до 

споживання, вони не можуть викликати змін обсягу національного виробництва. Він 
може змінитися лише під впливом зміни обсягів інвестицій. Величина інвестицій, в 
свою чергу, визначається співвідношенням двох основних чинників. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Модель макроекономічної рівноваги.  
Рівноважний обсяг національного виробництва 

Макроекономічна рівновага на зразок мікроекономічної означає продаж всіх 
вироблених товарів і послуг. За умов чистої ринкової економіки це означає, що 
витрати на виробництво товарів і надання послуг повністю покриваються доходами 
домогосподарств, що отримані від продажу ресурсів на відповідних ринках. 

I 

Y 

Психологічна 
схильність до 
споживання 

Очікувана норма  
прибутку 

Ставка відсотка 

Заощадження 

Споживання 

Інвестиції Національний 
доход Зайнятість 
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Найпростіша модель макроекономічної рівноваги враховує лише ці два суб’єкти 
економіки – домогосподарства і підприємців. Стан рівноваги можна дослідити двома 
методами: 

• "сукупні видатки – обсяг національного виробництва" (аналізуючи C, I, Y); 

• "вилучень-ін’єкцій" (аналізуючи S і I). 
Макроекономічна рівновага означає рівність сукупних витрат і загального обсягу 

виробництва. Аналізувати цю ситуацію можна трьома засобами. 

N Y = DI C S I AE = C + I 

12 200 220 -20 30 250 

14 225 235 -10 30 265 

16 250 250 0 30 280 

18 275 265 10 30 295 

20 300 280 20 30 310 

22 325 295 30 30 325 

24 350 310 40 30 340 

26 375 325 50 30 355 

28 400 340 60 30 370 

C, I 

S, I 

C 

C+I 

I 

Y 

Y 

S 

Y1 Y2 
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1. Арифметичний (табличний). Потрібно зіставити рівень сукупних витрат (що в 
даному випадку складається із споживання та інвестицій) та рівень національного 
виробництва. Припустимо, що за даною ставкою позичкового відсотка очікуються 
приватні інвестиції в обсязі 30 млрд. грошових одиниць. 

Рівень рівноваги відтепер відповідає Y = 325. 
2. Геометричний (графічний). 
Додавання до споживчих витрат інвестицій сприяє пересуванню графіка 

сукупного попиту вгору. Економіка переходить до нового стану рівноваги.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Цей графік має назву кейнсіанський хрест, або хрест Семюелсона, оскільки 

графічна уява моделі доходів – витрат була запропонована П. Семюелсоном. 
3. Алгебраїчний. 
Оскільки  

С + І = Y,  
а одночасно  

Y = C + S,  
то 

S = I. 
Інвестиції за Кейнсом є основним чинником ефективного попиту (тож і 

зайнятості, і рівня національного виробництва). Класики не бачили особливої 
проблеми у відповідності інвестицій і заощаджень. На їхню думку, вона 
встановлюється автоматично:  

 
Кейнс доводить нереалістичність поглядів класиків. Хоча в кейнсіанській моделі 

рівновага також визначається перетином графіків заощадження й інвестицій, але:  
• вона встановлюється не автоматично, можлива і за умов неповної зайнятості; 

I 

S 

r 

S, I 
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• заощадження та інвестиції здійснюються різними суб’єктами і залежать від різних 
чинників: 

I = F (r); 
S = F (DI); 
• якщо класики вважали ціни гнучкими, то за Кейнсом підприємець у відповідь на 

падіння попиту на свою продукцію знижує не ціни, а рівень виробництва, 
звільняючи робітників (ринковий механізм не в змозі забезпечити повної 
зайнятості, лише завдяки зростанню вимушеного безробіття встановлюється 
рівновага). 

 
 
 
 
Якщо S > I, то частина заощаджень не перетворюється в інвестиційний попит. Це 

може статися у випадку песимістичних очікувань відносно норми прибутку, 
зростання ставки відсотка або падіння граничної ефективності споживання. 

Якщо S<I, ефективний попит на засоби виробництва перевищує їхню пропозицію 
і сприяє загальному пожвавленню в економіці. 

 

5. Мультиплікатор інвестицій. Ефект мультиплікатора. Парадокс 
ощадливості 

При переході на новий рівноважний рівень доход зростає на величину більшу, ніж 
величина інвестицій. Це явище є наслідком дії так званого механізму 
мультиплікатора.  

 

 
Для умовного прикладу: 

mI = 75 / 30 = 2,5. 
Дія мультиплікатора пояснюється тим, що для економіки характерні безперервні 

потоки доходів: відкриття нового підприємства означає зростання доходів робітників, 
що там працюють, власників крамничок, в яких робітники будуть купувати предмети 
споживання, фермерів, що постачають ці продукти, землевласників, в яких фермери 
орендують землю. Таким чином, загальний доход зросте на більшу величину.  

Ефект мультиплікатора був введений в 1931 р. Р. Каном для характеристики 
державних витрат на суспільні роботи, що призводять до зростання рівня зайнятості. 

.
витратах у зміна Первісна

 доходіреальному в Змінаm =

).I(C
MPC1
1Y 00 +⋅

−
=
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Але повною мірою ця концепція була використана в теорії Кейнса. Величину 
мультиплікатора можна визначити, виходячи з умов макроекономічної рівноваги: 

mI = ∆Y / ∆I = ∆Y / ∆S = 1 / ∆S/∆Y = 1 / MPS. 
Це ж значення можна отримати іншим шляхом: 

Y = C0 + MPC · Y + I0; 

Y (1 – MPC) = C0 + I0; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наведений показник є так званим простим мультиплікатором, що залежить від 

єдиного параметру – граничної схильності до заощадження. В реальній економіці на 
величину мультиплікатора впливають і деякі інші чинники (податки, обсяг імпорту) 
– тож йдеться про складний мультиплікатор. 

Значення мультиплікатора полягає в особливій відповідальності уряду за свої дії, 
оскільки мультиплікатор діє в обидва боки (збільшує як зростання, так і падіння). 
Явище мультиплікатора має відношення і до державних витрат і податків. 

Для кращого розуміння ефекту мультиплікатора див. Макконнелл К., Брю С. 
Экономикс. – Т. 1. – Гл. 13 (Останній штрих). 

Невідповідності у співвідношенні споживання і заощадження можуть призвести 
до парадоксу ощадливості. Намагання суспільства більше зберігати (характерне, 
перш за все, для початку економічного спаду) означає зменшення споживчих витрат. 
Як наслідок, зменшується загальний рівень доходу, причому з урахуванням 
мультиплікатора на більшу величину. Тож суспільство саме перетворює початок 
спаду на справжній глибокий спад.  

S, I S1 
S2 

Y1 Y2 Y 

I 
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Те, що цілком виправдовується на мікрорівні (зростання заощаджень у скрутні 

часи з метою збільшити обсяги споживання в майбутньому), є абсолютно 
недоречним на макрорівні. За словами П. Семюелсона, "за певних умов 
індивідуальна розважливість може стати суспільним божевіллям". 

 

6. Дефляційний та інфляційний розрив 

Закон Сея Say’s Law 
Функція споживання Consumption function 
Функція заощадження Saving function 
Середня схильність до споживання Average propensity to consume, APC 
Середня схильність до заощадження Average propensity to save, APS 
Гранична схильність до споживання Marginal propensity to consumption, MPC 
Гранична схильність до заощадження Marginal propensity to save, MPS 
Сукупні витрати Aggregate expenditures 
«Кейнсіанський хрест» Keynesian cross 
Мультиплікатор Multiplier 
Парадокс заощадливості Paradox of thrift 
Інфляційний розрив Inflationary gap 
Рецесійний (дефляційний) розрив Recessinary gap 

Y Y* Y 

AE 
AE 

AE 

AE 
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Відсутність відповідності між заощадженнями та інвестиціями можуть призвести 
до двох негативних наслідків: дефляційного та інфляційного розривів. 

Дефляційний розрив утворюється у випадку, коли заощадження більші за 
інвестиції. Коли люди більше заощаджують і, відповідно, менше споживають, а 
суспільство в цілому біднішає. З падінням обсягу споживання через дію 
мультиплікатора загальні доходи спадають ще більше – зменшується рівень 
зайнятості в економіці. Таким чином, це рівновага на рівні, де національне 
виробництво достатньо низьке, щоб забезпечити роботою всіх бажаючих. 

Інфляційний розрив навпаки має відношення до випадку, коли інвестиції більші за 
заощадження, коли населення намагається придбати більше, ніж виробляє 
промисловість. В цьому випадку немає реальних можливостей збільшити інвестиції, 
сукупна пропозиція не може зростати, а сукупний попит тисне на ціни в бік зростання. 
Таким чином, постійний надлишок попиту, що супроводжується дефіцитом – 
нестачею сировини й робочої сили – сприяє підвищенню загального рівня цін. 

 
 

Основні категорії 

Питання для самоконтролю 

1. Чому Кейнс називав свою макроекономічну теорію загальною теорією? У чому 
полягає її протиставлення класичній макроекономічній теорії? 

2. Що було причиною Великої депресії? Чому економічний спад продовжувався 
цілих 4 роки? Чому падіння відбувалося такими швидкими темпами? Чому рівень 
безробіття лишався високим всі 30-ті роки? Чому реальний ВВП досяг рівня 1929 
року лише в 1939 році? Чому після Другої світової війни не відбулося жодного 
спаду, хоча б віддалено схожого на Велику депресію? (Зважте на те, що серед 
економістів немає єдності у відповіді на ці питання). 

3. Як можна пов’язати теорію циклічного розвитку, яку визнає практична більшість 
економістів, з теорією загальної рівноваги? Адже на перший погляд вони 
суперечать одне одній?  

4. В якій системі координат будується "кейнсіанський хрест"? Чому він будується 
навколо бісектриси? 

5. Які чинники визначають рівень споживання й заощадження? Саме Вашого 
споживання й заощадження? Чому сума МРС і МРS дорівнює одиниці? 

6. Яка взаємозалежність існує між графіками споживання й заощадження (з точки 
зору кута нахилу й взаємного розташування)? 

7. Яка зі складових сукупного попиту відрізняється найбільшою нестабільністю? 
8. Чому існує різниця між інвестиціями, що плануються, і фактичними? 
9. Яку з наведених тез Ви би віднесли до поглядів: а) кейнсіанців; б) неокласиків; в) 

ні до жодного з них: 
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• заощадження – це функція доходу; 
• заощадження – це функція відсотка; 
• інвестиції – це функція доходу; 
• інвестиції – це функція відсотка; 
• ціни і номінальна заробітна платня гнучкі; 
• ціни і номінальна заробітна платня негнучкі; 
• заощадження й інвестиції здійснюють різні господарчі суб’єкти; 
• заощадження й інвестиції здійснюють одні й ті ж господарчі суб’єкти. 

10. Покажіть на конкретному прикладі з економіки, що витрати однієї особи є 
доходом іншої.  

11. Яким чином поводить себе ефект мультиплікатора на різних ділянках кривої 
сукупної пропозиції: а) на горизонтальному відрізку; б) на проміжному; в) на 
вертикальному? 

12. Чи слід, виходячи з парадоксу заощадливості, вважати заощадження 
антисуспільним актом, а споживання, навпаки, – суспільно корисним? 

13. Чому рівність заощаджень і попиту на інвестиції відповідає стану загальної 
економічної рівноваги? Дайте визначення інфляційного й рецесійного розривів. 

14. Чому так званий парадокс ощадливості притаманний лише ситуації економіки з 
неповною зайнятістю? Що відбудеться, коли населення почне зберігати кошти 
при такому стані економіки, якому властивий інфляційний розрив? 

 

 

 

Задачі 

1. За попередній рік особистий доход складав 100 млрд. песо, обсяг заощаджень – 
10 млрд., податки – 20 млрд. В поточному році: особистий доход досяг 120 млрд., 
обсяг заощаджень – 16 млрд., податки – 24 млрд. Знайдіть середню та граничну 
схильність до споживання та заощадження. 

2. Функція споживання має вигляд С = 40 + 0,8 DI. Доход кінцевого 
використання в минулому році – 400 млрд. рупій, в поточному році – 480 млрд. 
Знайдіть середню та граничну схильність до споживання та заощадження. 

3. Функція споживання має вигляд С = 40 + 0,85 DI. Чому дорівнює гранична 
схильність до заощадження? Який буде обсяг заощаджень, якщо доход кінцевого 
використання домогосподарств буде 300 млрд. тенге?  

4. Гранична схильність до заощаджень дорівнює 0,25. Визначте величину 
автономного споживання, якщо відомо, що граничний доход складає 480 млрд. крон. 

Національний доход, Y 0 100 200 300 400 

Споживання, С 80 140 200 260 320 
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Наведіть графік функції споживання. Що відбудеться з графіком, якщо гранична 
схильність до заощадження зросте до 0,45? 

5. За наведеними даними запишіть рівняння функцій споживання і заощадження. 
• В чому полягає зміст цих параметрів? 
• За умов незмінного доходу обсяг заощаджень падає на 20 млрд. лей (гранична 

схильність до заощаджень незмінна). Напишіть нові рівняння функцій споживання 
і заощадження. Які чинники могли викликати ці зміни? 

• Зобразіть графічно функції споживання і заощадження до і після змін. 
6. В гіпотетичній економіці залежність споживання від доходу описується такими 

параметрами: граничний доход складає 500 млрд. песет, автономне споживання дорівнює 
200 млрд. В 2000 році доход кінцевого споживання складав 800 млрд. Визначте: 

• граничну схильність до споживання і заощадження; 
• рівень споживання і заощадження; 
• середню схильність до споживання і заощадження. 
7. Функція споживання С = 0,7 Y, планові інвестиції дорівнюють 45 млрд. гульденів. 
• Визначте рівноважний обсяг виробництва. 
• Намалюйте графік сукупних витрат. 
• Якщо фактичний випуск складе 100 млрд., які відбудуться незаплановані дії 

відносно інвестицій? 

Показники 1995 1998 1999 2000 2000 до 
1999 (%) 

Грошові доходи 26498 54379 61865 86833 140,4 

У тому числі:      

Оплата праці 15641 26209 30657 42484 138,6 

Надходження від продажу продуктів 
сільського господарства 671 1938 2845 4502 158,3 

Пенсії, допомоги та стипендії 5163 12710 14737 18189 123,4 

Грошові витрати й заощадження 24784 53376 59518 83681 140,6 

У тому числі:      

Купівля товарів і оплата послуг 20140 34867 41832 59858 143,1 

Обов’язкові платежі й добровільні внески 2156 5568 6750 11748 174,0 

Приріст заощаджень у вкладах та придбання 
цінних паперів 383 2523 4556 5240 115,0 

Витрати населення на придбання іноземної 
валюти 1997 9614 4864 3971 81,6 
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8. Функція споживання має вигляд С = 0,7 Y. Планові інвестиції дорівнюють 150 
млрд. марок. Відбулося зростання граничної схильності до заощаджень, внаслідок 
чого функція споживання набула вигляду С = 0,5 Y. 

• Що сталося з рівноважним рівнем виробництва? 
• Що сталося з рівноважним рівнем заощаджень? 
• Використовуючи графіки заощаджень та інвестицій, покажіть зміни рівноважного 

обсягу виробництва. 
9. Функція заощадження має вигляд S = 0,25 Y – 10. Обсяг інвестицій дорівнює 

10 млрд. динарів. Знайдіть граничну схильність до заощадження та рівноважний 
обсяг національного виробництва. 

10. Гранична схильність до споживання дорівнює 0,6. Із стану рівноваги 
інвестиції зросли на 30 млрд. юанів. 

• На скільки зросте рівноважний обсяг виробництва? 
• Яка частина цього приросту буде наслідком зростання попиту споживачів? 
11. Функція споживання має вигляд С = 30 + 0,75 Y. На скільки треба збільшити 

інвестиції, щоб обсяг національного виробництва підвищився на 5 млрд. тугриків? 
12. Функція споживання має вигляд С = 150 + 0,75 Y. Обсяг інвестицій складає 

15 млрд. франків незалежно від рівня доходу. За даними служби зайнятості, в країні 
наявне фрикційне безробіття – 3%, структурне – 2%, циклічне – 4%. Визначте, чи 
існує рецесійний чи інфляційний розрив. Яка його величина? 

 

Макроекономіка в дзеркалі української статистики 

Проаналізуйте грошові доходи та витрати населення України. Чи можна за цими 
даними визначити середню й граничну схильність до споживання й до 
заощадження?         (млн. грн.) 

Газетні публікації крізь призму макроекономіки 

(Вересень 2001 р.) "Серед думок про вплив терористичних актів на економіку 
США переважають оптимістичні прогнози щодо економічного зростання. На 
думку багатьох фахівців, економіка починає завжди зростати після того, як 
відкривається театр воєнних дій. І навпаки. Із закінченням "холодної війни" в 1989-
1991 роках США різко скоротили воєнні витрати. Кількість контрактів в 
оборонній промисловості зменшилась. Наприклад, у відомому центрі оборонної 
промисловості Бріджпорті в штаті Коннектикут суттєво зросло безробіття. 
Зараз, після терактів, оборонні підприємства піднімають голову, очікуючи великих 
замовлень. Разом з ними буде підніматися і будівельна промисловість – можливо, це 
буде один з найзначніших будівельних бумів в американській історії.  
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Звісно, серйозно ослабне ринок страхування. Ринок ЗМІ також зазнає шоку через 
скорочення реклами, яка за умов зміни моральних цінностей суспільства, що 
вступило в боротьбу з тероризмом, виглядає непристойною. Найближчі номери 
відомих журналів будуть помітно тонкішими. 

Знизиться індекс довіри споживачів, один із значних економічних критеріїв в 
США. В такій країні він має велике значення, оскільки на дві третини національний 
доход зростає за рахунок зростання споживання населення, а не інвестицій. Але в 
Сполучених Штатах люди останнім часом витрачали більше, ніж заробляли. В 
суспільстві переважав такий оптимізм, що американці скорочували сімейні запаси і 
влазили у великі борги. Споживання буде зменшено, але найближчий грудень змінить 
картину, яка має скластися в США в жовтні і листопаді". 

 

Макроекономіка в особах 

Дж.М. Кейнс (J.M. Keynes) 
 (1883-1946) 

 
Джон Мейнард Кейнс здобув класичну освіту (спочатку престижний коледж 

Ітон, згодом Кембриджський університет). Після закінчення деякий час працює в 
Департаменті із справ Індії. В 1908 р. погоджується на запрошення А. Маршалла 
читати курс лекцій в Кембриджі. В 1909 р. за першу економічну роботу отримує 
премію імені А. Сміта. 

Дж. Кейнс був людиною напрочуд різнобічною. Окрім викладання, наукової 
діяльності, він успішно займається бізнесом, політикою. В 1915-1919 роках він 
працює в Міністерстві фінансів (Британському казначействі). В 1919 р. як головний 
представник Міністерства фінансів бере участь у Паризькій мирній конференції. 
Оскільки його план післявоєнного відновлення економіки Європи не був прийнятий, 
пішов у відставку. Основні ідеї цього плану наведені у відомій праці "Економічні 
наслідки миру". В ній він виступає категорично проти накладення величезних 
контрибуцій на Німеччину, що можуть призвести до посилення реваншистських 
настроїв, – "Якщо ми навмисно прагнемо до зубожіння в Центральній Європі, то 
відплата не примусить себе довго чекати". Фактично Кейнс був єдиним з політиків, 
хто віддавав пріоритет економіці, вважаючи, що в майбутньому саме економічні 
проблеми стануть предметом великої політики. 
Окрім цього, він встигає бути: 
•  консультантом Британського Казначейства; 
• головою Національного товариства страхування життя;  
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• з початку ІІ світової війни – одним з директорів Англійського банку; 
• редактором "The Economic Journal", власником журналу "New Statesman"; 
• головою Ради сприяння (підтримки) мистецтв; 
• членом опікунської ради Національної галереї; 
• Скарбничим Королівського коледжу в Кембриджі; 
• членом ради Ітонського коледжу; 
• власником ресторану, в якому маневрував цінами на шампанське з метою 
залучення ширшого кола клієнтів; 

• вражаюче вдалим гравцем на фондовій біржі… 
У 1931 і 1934 рр. Кейнс відвідує США, підтримуючи основні ідеї "New Deal", хоча 

йому не подобалася атмосфера Вашингтону (можливо, було неприємно відчувати, 
що Велика Британія перетворюється на другорозрядну державу).  

 
У 1936 році він пише Б. Шоу: "На минулому тижні я знову взявся за Маркса, 

прочитав надруковані листи Маркса і Енгельса, щоправда, без особливого успіху. Я 
розумію, що вони виробили певний метод аналізу і жахливий стиль листування, що 
притаманне і їхнім послідовникам. Але якщо мені кажуть, що вони знайшли ключ до 
економічної загадки – вибачте, я в їхніх працях нічого, окрім застарілої полеміки, 
знайти не можу. 

Для того, щоб мене вірно зрозуміти, Вам потрібно знати, що я зараз працюю над 
книгою з економічної теорії, яка, як мені здається, може здійснити переворот в 
наших уявленнях про економічні проблеми".  

П. Семюелсон іронічно й самокритично пише, що деякий час він абсолютно не 
розумів, про що йшлося в книзі Дж. Кейнса. Принаймні, перші півтора рока після 
виходу книги ніхто з його вчених колег в Гарвардському університеті цього не 
розумів. Є всі підстави припустити, що до появи математичних моделей (що 
трактували міркування Кейнса) сам Кейнс як слід не розумів свій власний аналіз. 

На думку його сучасників, "Кейнс дарував капіталістичному капіталізму новий 
строк життя… укріпив це суспільство, коли йому загрожувала смертельна 
небезпека", "Кейнс – лікар швидкої допомоги біля смертельно хворого капіталізму", 
"його головною турботою було захистити капіталізм від капіталізму". 

В 1942 р. Кейнс отримує звання лорда. 
Під час ІІ світової війни бере активну участь в проектуванні післявоєнного 

світового фінансового порядку (створенні МВФ), очолюючи британську делегацію на 
конференції в Бреттон-Вуді. 

За словами його біографа Р. Скідельські, ним рухали два мотиви: нонконформізм і 
патріотизм (він був ревним англійцем – не тяжів до моралі, культури, навіть кухні 
Франції, мав складні стосунки з американцями). Неприязно ставився до 
раціонування, дирижизму, інфляції, надмірних податків. Його погляди часто значно 
відрізнялися від поглядів тих, хто називав себе кейнсіанцями. 


