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Національний дохід: 
походження і розподіл

Великий дохід – це найкращий рецепт 
щастя, про який я будь-коли чула.
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Розділ 3

1. Пропозиція товарів і послуг

2. Розподіл національного доходу

3. Попит на товари та послуги

4. Рівновага між пропозицією та попитом
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Фактори виробництва

1. Виробництво товарів і послуг

Виробництво товарів і послуг – ВВП –
залежить від 1) кількості факторів виробництва

2) здатності економіки перетворювати ресурси 
в товари і послуги (виробнича функція)
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Виробнича функція

1. Виробництво товарів і послуг
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Ціни факторів виробництва

2. Розподіл національного доходу

ціна фактора

кількість фактора

рівноважна
ціна фактора

Попит (demand) на фактор

Пропозиція (supply)

фактора
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Максимізація прибутку

Прибуток (profit) – різниця між виторгом і витратами

2. Розподіл національного доходу
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Граничний продукт праці

Граничний продукт праці (marginal product of labor) –

додаткова кількість продукції, яку отримує фірма від  
застосування додаткової одиниці праці, 
якщо кількість капіталу не змінюється

2. Розподіл національного доходу

Властивість :

спадний граничний продукт 
за сталої величини капіталу граничний продукт праці  
зменшується в міру збільшення кількості праці
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Y,

обсяг 

продукції

L, праця

Граничний продукт праці

2. Розподіл національного доходу

спадний граничний продукт 
за сталої величини капіталу граничний продукт праці  
зменшується в міру збільшення кількості праці

1

1

1

MPL

MPL

MPL

Нахил  виробничої функції = 

= граничному продукту праці
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Реальна заробітна плата

2. Розподіл національного доходу

граничний продукт праці = реальна заробітна плата
(виражена в одиницях виробленої продукції, 

а не в грошах)
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Граничний продукт капіталу

граничний продукт капіталу = реальна позичкова ціна капіталу
(виражена в одиницях виробленої продукції, 

а не в грошах)

2. Розподіл національного доходу

Граничний продукт капіталу (marginal product of capital) –

додаткова кількість продукції, яку отримує фірма від застосування 
додаткової одиниці капіталу незмінної  кількості праці 
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Розподіл доходу

2. Розподіл національного доходу

Властивість постійної віддачі від масштабу  

реальний економічний прибуток = 0
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Розділ 3

1. Виробництво товарів і послуг

2. Розподіл національного доходу

3. Попит на товари та послуги

• Споживання, інвестиції, державні закупівлі

4. Рівновага між пропозицією та попитом

Додаток

Львівський національний університет імені Івана Франка
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Тотожність національних рахунків

3. Попит на товари і послуги

NX  = Export – Import
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Тотожність національних рахунків

3. Попит на товари і послуги

Економіка країни описується рівняннями: Y = C + I. 
Функція споживання має вигляд С = 80 +0,8*Y. 
Інвестиції становлять І=20. 

Визначте рівноважний рівень ВВП.
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Споживання

3. Попит на товари і послуги

Гранична схильність до 

споживання (marginal 

propensity to consume)        

величина, на яку змінюється 
споживання зі збільшенням 
використовуваного доходу на 
одиницю

C,
споживання

Y – T,
використовуваний дохід

1

MPС

1

MPС
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Гранична схильність до споживання

3. Попит на товари і послуги

Функція споживання має вигляд: С = 0,5 + 0,8 Y. 

Чому дорівнює гранична схильність до споживання?
Чому дорівнює гранична схильність до заощаджень?

Функція заощаджень має вигляд: S = -0,4 + 0,2 Y.
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Гранична схильність до споживання

3. Попит на товари і послуги

Дані, наведені в таблиці, характеризують функцію споживання.
Y        С
50      40
66      52
82      64
98      76
114    88

Чому дорівнює гранична схильність до споживання?
Чому дорівнює гранична схильність до заощаджень?
Чому дорівнює константа лінійної функції споживання?
Визначте рівноважний ВВП за умови, що інвестиції =10 млрд гр. од.
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Інвестиції

3. Попит на товари і послуги

19
обсяг інвестицій, I

I(r)

r,
реальна 

процентна 

ставка

враховують вартість товарів куплених 
для майбутнього використання
створюють новий капітал

• інвестиції в основний капітал
• інвестиції в житлове будівництво
• інвестиції в запаси
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Державні закупівлі

3. Попит на товари і послуги

Трансферні платежі (соціальні виплати, пенсії, … ) –
протилежність податків, збільшують використовуваний 
дохід домогосподарств, тоді як податки зменшують його
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Розділ 3

1. Пропозиція товарів і послуг

2. Розподіл національного доходу

3. Попит на товари та послуги

4. Рівновага між пропозицією та попитом

• Рівновага на товарному та фінансовому ринках

• Наслідки фіскальної політики

• Зміни в інвестиційному попиті

Додаток
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Рівновага на ринку товарів і послуг

4. Рівновага між попитом і пропозицією
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Рівновага на фінансових ринках

4. Рівновага між попитом і пропозицією
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Рівновага на фінансових ринках

4. Рівновага між попитом і пропозицією

r,
реальна 

процентна 

ставка

інвестиції, заощадження, I, S

Бажані інвестиції, I(r)

Заощадження, S

S

рівноважна

процентна 

ставка
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Наслідки фіскальної політики

4. Рівновага між попитом і пропозицією

r,
реальна 

процентна 

ставка

інвестиції, заощадження, I, S

S1

r1 I(r)
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Наслідки фіскальної політики

4. Рівновага між попитом і пропозицією

r,
реальна 

процентна 

ставка

інвестиції, заощадження, I, S

S1S2

r2

r1 I(r)
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Наслідки фіскальної політики

4. Рівновага між попитом і пропозицією

Процентна ставка зростає

Інвестиції зменшуються
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Зміни в інвестиційному попиті

4. Рівновага між попитом і пропозицією

r1

r,
реальна 

процентна 

ставка

інвестиції, заощадження, I, S

I1(r)

S
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Зміни в інвестиційному попиті

4. Рівновага між попитом і пропозицією

r2

r1

r,
реальна 

процентна 

ставка

інвестиції, заощадження, I, S

2. .. підвищує

процентну 

ставку

1. Збільшення 

бажаних 

інвестицій …

I1(r)

I2(r)

S
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Зміни в інвестиційному попиті

4. Рівновага між попитом і пропозицією

r,
реальна 

процентна 

ставка

заощадження, S

S(r)
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Зміни в інвестиційному попиті

4. Рівновага між попитом і пропозицією

r1

r,
реальна 

процентна 

ставка

інвестиції, заощадження, I, S

S(r)

I1(r)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Зміни в інвестиційному попиті

4. Рівновага між попитом і пропозицією

r2

r1

r,
реальна 

процентна 

ставка

2. .. підвищує

процентну 

ставку
-

-
-

-
-

-
-

-
-

інвестиції, заощадження, I, S

1. Збільшення 

бажаних 

інвестицій …

3. .. збільшує 

рівноважні 

інвестиції та 

заощадження

S(r)

I1(r) I2(r)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Проблема ідентифікації

4. Рівновага між попитом і пропозицією

переміщення 

кривої заощаджень

переміщення 

кривої інвестицій

переміщення 

обох кривих

спостерігаємо спостерігаємо спостерігаємо

r

I, S
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Розділ 3

1. Пропозиція товарів і послуг

2. Розподіл національного доходу

3. Попит на товари та послуги

4. Рівновага між пропозицією та попитом

Додаток
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Виробнича функція Коба–Дугласа

Пауль Дуглас – професор економіки, сенатор

поділ національного доходу між капіталом і працею 
з перебігом часу майже не змінювався (1927)
(сумарний дохід найманих працівників та сумарний дохід  

власників капіталу зростали з однаковим темпом)



Дякую за увагу!      
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