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Наука — як хвороба: чим більше хворих, 
тим швидший поступ фізіології і патології; 
а із патології виникає терапія. 
1932 рік був дном Великої депресії, 
і із його гнилого ґрунту виріс пізній овоч —
новий предмет, який сьогодні називають 
макроекономікою.

Тіол Семюелсон

Сукупна 
пропозиція
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Сукупна пропозицiя (AS) - це залежнiсть мiж кiлькiстю товарiв i послуг, яку 

пропонують фiрми та рiвнем цiн. 

Оскiльки цiни на товари i послуги якi пропонують фiрми, 

гнучкi у довгостроковому перiодi, але негнучкi у короткостроковому, то

вигляд кривої сукупної пропозицiї залежить вiд перiоду часу, який 

вивчають

Сукупна пропозиція (Aggregate Supply)



4

Сукупна пропозиція (Aggregate Supply)

Сукупна пропозиція (AS) – залежність між кількістю товарів і послуг, 
яку пропонують фірми, та загальним рівнем цін.

Довгостроковий період : LRAS – Long Run Aggregate Supply
вертикальна крива 

обсяг виробництва, Y

P,
рівень 

цін

LRAS, довгострокова 
крива сукупної пропозиції
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Сукупна пропозиція (Aggregate Supply)

Короткостроковий період : SRAS – Short Run Aggregate Supply
горизонтальна крива 

P

обсяг виробництва, Y

P,
рівень 

цін

SRAS, короткострокова 
крива сукупної пропозиції
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P,
рівень 

цін

A

B

C

P1

3. … але у 

довгостроковому 

періоді впливає 

лише на рівень цін

1. Збільшення 

сукупного попиту…

обсяг виробництва, YY2Y12. … підвищує обсяг виробництва

у короткостроковому періоді

AD1

AD2

Збурення сукупного попиту

M↑
P2

LRAS (long run)

SRAS (short run)
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1. Модель сукупної пропозиції за негнучкої заробітної плати

2. Модель неправильних уявлень працівників

3. Модель недосконалої інформації

4. Модель негнучких цін

Чотири моделі сукупної пропозиції



Рівняння короткострокової 
сукупної пропозиції

Y - обсяг виробництва 

Yn - природний рiвень обсягу виробництва 

P     - рiвень цiн

Pe - очiкуваний рiвень цiн

Y = Yn + α (P – Pe ) ,       α > 0  

дохід, обсяг виробництва, Y

ASP,
рівень 

цін
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1. Негнучка заробітна плата

Y = Yn + α (P – Pe ) ,       α > 0  

=

=

Коли номінальна заробітна плата незмінна, то зростання рівня цін знижує 

реальну заробітну плату, що здешевлює працю.

Нижча реальна заробітна плата стимулює фірми наймати більше 

працівників.

Більша кількість найнятих працівників виробляє більший обсяг продукції
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1. Негнучка заробітна плата

Y = Yn + α (P – Pe ) ,       α > 0  
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Y = Yn + α (P – Pe ) ,       α > 0  

Пропозиція праціПопит на працю

Очікувана реальна зарплата

Заробітна плата легко змінюється для зрівноваження пропозиції і попиту.

Працівники тимчасово плутають рівні номінальної і реальної зарплати

2. Неправильні уявлення працівників



2. Неправильні уявлення працівників

Y = Yn + α (P – Pe ) ,       α > 0  
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Y = Yn + α (P – Pe ) ,       α > 0  

Виробник в економіці продукує одне благо, а споживає багато благ.

Виробники пильно стежать за цінами на ті блага, які самі виробляють, і менш 

пильно за іншими.

Внаслідок недостатньої інформації інколи плутають зміни загального рівня цін 

зі змінами відносних цін

3. Модель недосконалої інформації
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Y = Yn + α (P – Pe ) ,       α > 0  

4. Модель негнучких цін

Ціна для фірми з негнучкими цінами

Ціна для фірми з гнучкими фірмами

Загальний рівень цін



Крива Філіпса

Y = Yn + α (P – Pe ) ,       α > 0  

Крива Філіпса (Phillips curve) - залежність між середнім рівнем інфляції в країні 

і рівнем безробіття



Адаптивні очікування

Крива Філіпса (Phillips curve)

Припустимо, що люди очiкують, що цiни у поточному роцi 

зростуть на той самий вiдсоток, що i в попередньому.

”Чому нашi грошi дедалi менше вартують ? Можливо, просто тому, що ми 

маємо iнфляцiю, i маємо iнфляцiю, бо очiкуємо її, а очiкуємо iнфляцiю тому, 

що вона вже була” (Р. Солоу)



Прискорення темпів інфляції

Крива Філіпса (Phillips curve)

показує, що циклiчне безробiття - вiдхилення безробiття вiд його 

природного рiвня - стимулює або стримує розвиток iнфляцiї

Інфляцiя попиту

Інфляцiя витрат

показує, що рiвень iнфляцiї пiдвищується або знижується внаслiдок 

збурень пропозицiї
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P,
рівень 

цін

A

B

C

P1

обсяг виробництва, YY2Y1

AD1

AD2

Збурення сукупного попиту

M↑
P2

LRAS (long run)

SRAS (short run)
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P,
рівень 

цін

A

B

C

P1

обсяг виробництва, YY1

AD1

AD2

Збурення сукупного попиту

M↑

P2

LRAS (long run)

SRAS (short run)

Y2

P3



Дезінфляції та її коефіцієнт

Коефіцієнт дезінфляційних втрат – це коефіцієнт, який показує 

відсоток річного реального ВВП, який потрібно принести в жертву 

задля зниження інфляції на 1%.



Раціональні сподівання

Припускає в людей раціональні сподівання

Програма зниження інфляції повинна бути оголошена до того, як 

працівники і фірми сформують свої сподівання

Працівники і фірми повинні повірити в оголошений план



Гістерезис

Гiстерезис - термiн, яким описують вплив минулих подiй на 

природний рiвень економiчних змiнних



Дякую за увагу!      
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