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Модель 
IS - LM

Я доведу, що постулати класичної теорії можна
застосувати тільки до особливого, а не до 
загального випадку... Крім того, характерні риси
цього особливого випадку, який розглядає
класична теорія, не мають нічого спільного з 
рисами економічного суспільства, в якому ми 
живемо. Тому проповідування згаданих постулатів
вводить в оману і призводить до згубних наслідків, 

коли їх намагаються застосувати на практиці. 
Джон Мейнард Кейнс
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Модель IS – LM

Модель IS-LM:

• крива IS (Investment and Saving)

• крива LM (Liquidity and Money)

IS означає ”iнвестицiї” та ”заощадження”. 
Крива IS вiдображає ситуацiю на ринку товарiв i послуг. 

LM означає ”лiквiднiсть” та ”грошi”. 
Крива LM вiдображає пропозицiю грошей та попит на них.

Процентна ставка впливає на iнвестицiї (IS) i на попит на грошi (LM), 
тому саме ця змiнна пов’язує обидвi частини моделi IS-LM 
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Розділ 10

1. Крива IS

• Кейнсіанський хрест

• Мультиплікатори (державних видатків, податків)

• Вплив інструментів фіскальної політики

2. Крива LM

Модель IS – LM : рівновага 

у короткостроковому періоді
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E = C + I + G 

С (consumption) = С (Y – T)   – функція споживання

I (investment) = I – заплановані інвестиції

G (government purchases) = G – державні закупівлі

T (taxes) = T – податки

Заплановані видатки

Закрита економіка : NX = 0

E (planned expenditure) – заплановані видатки

інструменти 

фіскальної 

політики
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Заплановані видатки

Нахил функцiї запланованих видаткiв

дорiвнює граничнiй схильностi до споживання МРС

дохід, обсяг виробництва, Y

E,
заплановані 

видатки

заплановані видатки

1
MPС
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Кейнсіанський хрест

дохід, обсяг виробництва, Y

E,
заплановані 

видатки

45º

Рівноважний 

дохід

заплановані видатки

фактичні видатки

Y
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Кейнсіанський хрест

дохід, обсяг виробництва, Y

E,
заплановані 

видатки

заплановані видатки

(купити)

фактичні видатки

(виробили)

45º

Рівноважний 

дохід

Y1

Y1

E1

1. Незаплановане 

нагромадження запасів…

2. … зменшує дохід
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Кейнсіанський хрест

дохід, обсяг виробництва, Y

E,
заплановані 

видатки

45º

Рівноважний 

дохід

Y1

Y1

E1

Незаплановане нагромадження 

запасів зменшує дохід

фактичні видатки

(виробили)

заплановані видатки

(купити)
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Кейнсіанський хрест

дохід, обсяг виробництва, Y

E,
заплановані 

видатки

45º

Рівноважний 

дохід

Y1

Y1

E1

Незаплановане нагромадження 

запасів зменшує дохід

Y2

Y2

E2

Незаплановане 

зменшення 

запасів 

збільшує дохід

фактичні видатки

(виробили)

заплановані видатки

(купити)
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Зростання державних закупівель

дохід, обсяг виробництва, Y

E,
заплановані 

видатки

заплановані видатки

E = C(Y-T) + I + G

фактичні видатки

45º

E1

E2

A

В

E2=Y2E1=Y1

ΔY

E1=Y1

E2=Y2

ΔY

ΔG
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Зростання державних закупівель

дохід, обсяг виробництва, Y

E,
заплановані 

видатки

фактичні видатки

45º

2. … що збільшує 

рівноважний дохід

1. Зростання державних 

закупівель переміщує лінію 

запланованих видатків вгору

E1

E2

A

В

E2=Y2E1=Y1

ΔY

E1=Y1

E2=Y2

ΔY

ΔG заплановані видатки

E = C(Y-T) + I + G
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Зростання державних закупівель

G ↑ на ΔG             Y↑ на ΔY ?

G ↑ на 1             Y↑ на dY/dG      

0 < MPС < 1 

гранична схильність до споживання

Marginal Propensity to Consumption 

Мультиплікатор державних 

видатків

Збільшення доходу ΔY перевищує приріст державних закупівель ΔG. 

Фіскальна політика зумовлює мультиплікативне збільшення доходу.

Мультиплікатор показує, наскільки зростає дохід, 

якщо державні закупівлі збільшилися на одну грошову одиницю.
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Зростання державних закупівель

дохід, обсяг виробництва, Y

E,
заплановані 

видатки

заплановані видатки

фактичні видатки
E1

E2

A

В

ΔY

ΔY

ΔG

G ↑ на ΔG             Y↑ на ΔY ?

Збільшення доходу ΔY перевищує приріст державних закупівель ΔG. 

Фіскальна політика зумовлює мультиплікативне збільшення доходу.
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Зменшення податків

дохід, обсяг виробництва, Y

E,
заплановані 

видатки

фактичні видатки

45º

2. … що збільшує 

рівноважний дохід

1. Зменшення податків 

переміщує лінію запланованих 

видатків вгору

E1

E2

A

В

E2=Y2E1=Y1

ΔY

E1=Y1

E2=Y2

ΔY

T ↓ на ΔT             Y↑ на ΔY ?

заплановані видатки

E = C(Y-T) + I + G
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Зменшення податків

T ↓ на ΔT             Y↑ на ΔY ?

T ↑ на 1             Y↨ на dY/dT     

0 < MPС < 1 

гранична схильність до споживання

Marginal Propensity to Consumption 

Мультиплікатор податків

Фіскальна політика зумовлює мультиплікативне збільшення доходу.

Мультиплікатор податків показує наскільки зростає дохід, 

якщо податки зменшилися на одну грошову одиницю.



17

Зменшення податків

дохід, обсяг виробництва, Y

E,
заплановані 

видатки

заплановані видатки

фактичні видатки

45º

E1

E2

A

В

ΔY

E1=Y1

E2=Y2

ΔY
MPC۰ΔT

T ↓ на ΔT             Y↑ на ΔY ?

Фіскальна політика зумовлює мультиплікативне збільшення доходу.

Мультиплікатор державних видатків більший за мультиплікатор податків.
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Виведення 
кривої IS
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Виведення кривої  IS

r↑ на 1             Y↨ на dY/dr     

Крива IS не визначає, ні доходу Y ні 

процентної ставки r. 

Крива IS лише виражає обернену 

залежність між Y та r, 

що виникає на ринку товарів і послуг.

дохід, обсяг виробництва, Y

IS

r,
проц. 

ставка
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Вплив фіскальної політики на IS

Дохід, Y

IS1

r,
проц. 

ставка

Y1



212121

Вплив фіскальної політики на IS

Дохід, Y

IS1

r,
проц. 

ставка

IS2

Y2
Y1

> ΔG



222222

Вплив фіскальної політики на IS

Дохід, Y

IS1

r,
проц. 

ставка

IS2

Y2
Y1

Збільшення державних 

закупівель переміщує 

криву IS вправо

Аналогічно, зменшення податків переміщує криву IS вправо

> ΔG
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Розділ 10

1. Крива IS

2. Крива LM

• Попит на гроші

• Вплив інструментів монетарної політики

Модель IS – LM : рівновага 

у короткостроковому періоді
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Грошові залишки

Попит (demand) на реальні грошові залишки

(М/Р)d = L(r, Y)

Пропозиція (supply) реальних грошових залишків є сталою

(М/Р)s = M / P

Р — загальний рівень цін  
М — грошова маса ← інструмент монетарної політики
M/P – реальні грошові залишки 
r — реальна процентна ставка
Y — дохід
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Виведення кривої  LM

r↑ на 1             Y↨ на dY/dr     
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Виведення кривої  LM

r↑ на 1             Y↨ на dY/dr     

Крива LM не визначає, ні доходу Y 

ні процентної ставки r. 

Крива IS лише виражає позитивну 

залежність між Y та r, 

що виникає на ринку реальних грошових залишків.

дохід, обсяг виробництва, Y

LMr,
проц. 

ставка
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Вплив монетарної політики на LM

Дохід, Y

LM1r,
проц. 

ставка

Y1
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Вплив монетарної політики на LM

Дохід, Y

LM1r,
проц. 

ставка

LM2

Y2Y1
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Вплив монетарної політики на LM

Дохід, Y

LM1r,
проц. 

ставка

LM2

Y2Y1

Збільшення грошової 

маси переміщує криву 

LM вправо
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Розділ 10

1. Крива IS

2. Крива LM

Модель IS – LM : рівновага 

у короткостроковому періоді
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Рівновага в короткостроковому періоді

Дохід, Y

LM
r,

проц. 

ставка

IS

Y
Рівноважний 

дохід

Рівноважна 

процентна 

ставка

Змінні фіскальної політики (G і T), 
монетарної політики (М) і рівень цін Р 
розглядаються у моделі як екзогенні. 

За даних екзогенних змінних крива IS 
відображає комбінацію значень r та Y, 
що описує ринок товарів, 
а крива LM — комбінацію значень r та Y, 
що описує ринок грошей. 

Стан рівноваги економіки визначає точка 
перетину кривих IS та LМ. 
Ця точка визначає 
процентну ставку r і рівень доходу Y, 
які задовольняють умови рівноваги 
як на ринку товарів, так і на ринку грошей.

IS

LM

r



Дякую за увагу!      
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