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Після вивчення цього розділу Ви зможете: 

• зрозуміти сутність, призначення та структуру грошового обороту; 

• засвоїти механізм взаємозв’язків через грошовий оборот основних груп 

економічних суб’єктів та головних ринків, а також головні грошові потоки 

між ними; 

• розібратися в усіх основних показниках, що характеризують обсяг 

грошової маси; 

• зрозуміти механізм зміни маси грошей в обороті; 

•  визначити фактори впливу на швидкість обігу грошей та її значення 

для економіки. 

1 Грошовий обіг: суть і структура 

У попередній темі розглянуто, як у процесі свого розвитку гроші 

пройшли великий еволюційний шлях від примітивної форми у вигляді 

випадкового товару до блискучої форми грошей з благородних металів, а 

згодом і до паперових грошей. Поряд з розвитком самих грошей відбувався 

процес удосконалення й самого руху грошей, тобто їх обігу. Якщо спочатку рух 



товару і рух і в грошей були єдиним нерозривним актом, то згодом ці процеси 

по відокремлюються один від одного. З одного боку, має місце рух товарів, а з 

іншого - рух грошей. Сфера виробництва і сфера грошового обігу набувають 

певної незалежності і кожна з них пою власну логіку і свої закономірності 

розвитку.  

     Проте кінцевим призначенням грошової сфери є обслуговування  

товарного обігу, тому певна відокремленість цих сфер є лише однією 

стороною. Другою стороною виступає їх нерозривна,  їх тісний взаємозв'язок, 

без якого неможливе функціонування сучасної ринкової економіки. Ця єдність 

виробничої грошової сфери стає дедалі тіснішою, а їх взаємодія, в якій вона 

реалізується, поступово ускладнюється. При цьому взаємозв'язок між 

сферами  здійснюється постійно, бо постійним є процес суспільного 

відтворення. Отже, рух грошової маси, що обслуговує суспільне виробництво, 

є безперервним. 

Безперервний рух грошей, що відбувається у суспільному виробництві 

називають грошовим обігом. Він здійснюється між усіма суб’єктами  

виробництва. До них належать домашні господарства, підприємства, фірми, 

установи, населення і держава в особі своїх організаційних структур. 

Особливе місце за своїм значенням і за роллю в організації грошового обігу 

мають фінансові.  Це банки, небанківські кредитні установи й інші 

посередники, головною функцією яких виступає акумуляція тимчасово вільних 

коштів, які є в суспільстві, і надання їх у тимчасове користування тим, хто має в 

них потребу, на умовах платності, терміновості і повернення. Від рівня 

розвитку цього суб'єкта грошового обороту багато в чому залежить не тільки 

безперервність руху грошей, а й динамізм і рівень розвитку самого суспільного 

виробництва.  Жоден суб'єкт ринкової економіки не спроможний реалізувати 

свої завдання і досягти мети без використання грошей, тобто поза грошовим 

обігом. 

    Грошовий обіг, як правило, розглядають на двох рівнях: на мікрорівні 

і на макрорівні. На мікрорівні гроші обслуговую  домашні господарства й фірми, 



і виступають у процесі свого руху або як гроші, або як капітал. У тому випадку, 

коли гроші витрачаються населенням на задоволення своїх потреб, гроші функці-

онують як гроші, переважно у функції засобу обігу і платежу.  Коли ж гроші 

витрачаються з метою їх збільшення, то вони функціонують як капітал. 

У процесі свого руху на мікрорівні гроші мають певні особливості. Ось 

найбільш суттєві з них: 

- На мікрорівні з точки зору суб'єкта грошового обігу гроші 

виступають як багатство. В умовах металевого грошового обігу це багатство 

є реальним, бо наявність грошей - це наявність певної маси вартості у 

високоліквідній формі. У сучасній ринковій економіці гроші мають кредитну 

природу, а значить не мають власної вартості. Тому гроші як гроші, або гроші 

як капітал і на цьому рівні не є багатством у повному розумінні цього слова. 

Якщо ж гроші розглядати як функцію, то на цьому ріши вони є багатством, 

бо відображаючи у своїй нетоварній формі виробничі відносини між людьми, 

вони здатні перетворюватись. як у будь-які матеріальні блага, так і в будь-які 

елементи продуктивного капіталу. Отже, на мікрорівні гроші, з одного боку, 

не є багатством, а з іншого - вони - багатство. Наявність цього протиріччя і 

його гострота виявляються тоді, коли в систем суспільних відносин настає 

криза. Кризові явища в суспільстві тією чи іншою мірою відзеркалюються в 

елементах матеріального виробництва і перш за все у грошових. Найбільше 

своє вираження криза грошових елементів знаходить в інфляції. У період 

інфляції в грошах зменшується втілення багатства, яке вони представляють в 

дещо віртуальній формі. За певних умов воно взагалі може зникнути і 

призвести до суттєвих катаклізмів у суспільному виробництві. Тому 

стабілізація всієї системи ринкових відносин є неодмінною передумовою 

того, що це протиріччя залишиться потенційним, або ж не набуде загрозливих 

масштабів для суспільства. Найбільш чітким показником сталості всієї 

сукупності відносин у суспільстві є сталість грошової одиниці країни. 

    Рух грошей на мікрорівні має дві форми: рух капіталу і рух доходу. У 

першому випадку гроші є знаряддям для збільшення вартості. Цей рух частини 



грошової маси надзвичайно важливий ми і погляду власника (індивідуального 

чи колективного) капіталу так і з погляду суспільства. З огляду на позицію 

підприємця, рух грошей є основою для збільшення його капіталу, для отримання 

додаткової вартості. Чим більш організованим і вільним рух грошей, тим 

більше можливостей для самозростання вартості, адже капітал може 

функціонувати як капітал тільки в русі. Що ж стосується всього суспільства, 

то чим організованішим і ефективнішим буде рух грошей як капіталу на 

мікрорівні, тим більшою буде сукупність матеріальних благ, які й уособлюють 

урешті-решт багатство суспільства. 

     З іншого боку, гроші функціонують як гроші. Ця форма їх руху 

забезпечує оборот тієї маси товарів і послуг, що призначені для задоволення 

потреб людини. Значення цієї форми руху грошей важки переоцінити, адже 

загальний характер товарного виробництва робить практично неможливим 

задоволення потреб людини без грошей. З розвитком суспільного виробництва 

цю місію грошей реалізують усе складніші й досконаліші фінансові інструменти. 

     У процесі руху грошей, що використовуються як засіб платежу чи 

обігу, виникає можливість їх перетворення із просто грошей у гроші-капітал. Це 

має місце тоді, коли ці кошти акумулюються фінансовими посередниками і 

використовуються для надання кредиту. Отже, чим більше розвинена і 

розгалужена мережа  фінансових посередників, тим у суспільства більше 

можливостей для їх використання з метою розширення виробництва. 

 Особливістю грошового обігу на мікрорівні є й те, що джерело грошей, 

необхідних як для виробничого, так і для особистого споживання, 

безпосередньо пов'язано із самим суб’єктом  господарювання, який виробляє 

товари, або надає послуги, та власником робочої сили, який продає її на ринку 

ресурсів.  Реалізація цих товарів і є для їх власників основним джерелом  

надходження грошей. Що ж до додаткової потреби, то вона покривається або за 

рахунок власних накопичень, або за рахунок запозичень на грошовому ринку. 

При цьому помітна зміна попиту на гроші з боку суб'єкта господарювання або з 



боку населення приводить до зростання, або навпаки до зменшення відсотка, що, 

у свою чергу, впливає на пропозицію грошей у сфері позичкового капіталу.  

На відміну від обороту грошей на рівні підприємства, тобто на мікрорівні, 

рух грошей на рівні всього суспільства (на макрорівні) відрізняється, передусім, 

такими особливостями: 

- Гроші на цьому рівні не виступають як багатство. Раніше, коли в 

обігу були повноцінні гроші, вони ще являли собою матеріалізацію багатства 

взагалі. У сучасних умовах вони лише знаки, що не мають власної вартості і 

тому не є багатством як таким. Від збільшення маси грошей сукупне багатство 

суспільства не зростає. 

- На відміну від руху грошей на рівні окремого суб'єкта гос-

подарювання, або населення, де вони виступають або у формі капіталу, або у 

формі грошей як таких, на макрорівні гроші функціонують лише як гроші. Вони 

забезпечують рух товарів в усьому суспільному виробництві і поєднують усі 

його фази. За допомогою грошей здійснюється розподіл і перерозподіл 

виробленого продукту. 

- На макрорівні завжди існує певна, дана на кожний конкретний період 

часу, рівновага між грошовою масою і виробленими в суспільстві товарами й 

послугами. З розвитком виробництва ця рівновага порушується і це передусім 

пов'язано зі збільшенням масштабів виробленого продукту. Внаслідок цього 

виникає додаткова потреба у грошах. Певною мірою вона може задовольнятись 

за рахунок перерозподілу грошової маси з однієї сфери в іншу, та за рахунок 

того запасу еластичності, що має кожна валюта. Останнє забезпечується 

здійсненням центральним банком певної політики, яка найчастіше включає 

маневр наявними резервами, зміну швидкості обігу грошей тощо. Але 

можливості грошової сфери в цьому відношенні обмежені і коли вони вичерпані, 

тоді збільшення грошової маси на рівні всього суспільства здійснюється 

центральним банком за рахунок додаткової емісії грошей. Чим вище 

еластичність грошової маси, чим більш виваженою є політика державного 



емісійного центру, тим менше виникає протиріч і перешкод на шляху розвитку 

суспільного виробництва. 

Грошові обороти на мікро- і на макрорівні тісно пов'язані між собою і 

залежать один від одного. Та вирішальним, з огляду па можливості глобального 

впливу на реальні економічні процеси та явища, є зміни у грошовій масі і в 

організації її обороту на макрорівні. Саме на цьому базується монетаризм як 

політика вплину на суспільне виробництво через зміни у сфері обігу грошей. 

У процесі свого обороту гроші обслуговують усі фази суспільного 

виробництва і всі ринки. На фазі виробництва рух забезпечує розподіл ресурсів і 

поєднанням робочої сили й засобів виробництва, унаслідок чого відбувається 

процес виробництва. 

 Особливо важливу роль грошовий обіг відіграє на фазі обміну. Саме тут 

відбувається еквівалентний рух товарів, і гроші стають важливою ланкою 

обміну товарів та послуг. За суттю -  це обмін товарних еквівалентів, а за формою 

- це обмін товару на грошовий еквівалент. Оскільки гроші в сучасному їх вигляді 

не мають власної вартості, а грошова сфера є відносно самостійною сферою 

суспільного відтворення, то будь-які зміни в самому грошовому еквіваленті 

відбиваються на самому обміні, посилюючи, або навпаки, послаблюючи обмін 

і його ефективність. 

Вироблений національний дохід підлягає, як відомо, розподілу й 

перерозподілу. На цих фазах суспільного виробництва гроші є засобом як 

еквівалентного, так і безеквівалентного (у разі відчуження частини виробленого 

продукту через податки) руху товарів та послуг. У процесі обігу грошей на фазі 

розподілу формуються й набувають спочатку грошової форми ті матеріальні 

блага, які акумулює держава для забезпечення розширеного відтворення, 

структурних змін у народному господарстві, розв'язаним соціальних проблем 

суспільства. 

Заключна фаза суспільного виробництва - споживання. В умовах ринку 

воно здійснюється практично повністю за допомогою грошей. Саме тому їх рух 

на цій фазі є невід'ємною основою організації споживання, а також дійовим 



важелем досягнення оптимального співвідношення між виробництвом і 

споживанням. 

 

2 Грошові платежі як складові грошового обігу 

 

Грошовий обіг здійснюється у двох формах: готівковій і безготівковій. 

Рух грошей у формі готівки обслуговують банкноти, розмінні монети і 

паперові гроші (скарбницькі квитки) у функції засобу обігу і в ряді випадків у 

функції платежу. Вони забезпечують: розрахунки, що безпосередньо пов´язані 

з реалізацією товарів і послуг; виплату заробітної плати, пенсій, стипендій, 

допомоги; виплати страхових відшкодувань, оплату цінних паперів і доходів 

за ними; платежі за комунальні послуги тощо. 

При цьому сучасні банкноти мають кредитну основу, але, потрапляючи 

під дію закономірностей обігу паперових грошей, здатні знецінюватися під 

тиском інфляції. Основними каналами емісії банкнот стали: 

а) банківське кредитування господарських суб´єктів, що забезпечує 

зв´язок грошового обігу з динамікою суспільного продукту; 

б) банківське кредитування держави у випадках банківської емісії 

замість державних боргових зобов´язань. 

Класичні банкноти мали двояке значення: золотий запас банку і 

комерційні векселі. Сучасні банкноти мають лише товарне забезпечення. 

Первісну емісію готівки від імені держави здійснює національний банк. 

Кількісне співвідношення між готівкою і безготівковою формою грошових 

коштів постійно змінюється і характеризується тенденціями обмеження й 

витіснення готівки безготівковими розрахунками. 

Основними причинами розвитку цього процесу стали: 

1) готівкові розрахунки надто дорого коштують, тому що включають 

значні затрати на друкування грошових знаків, їх зберігання, транспортування 

й інкасацію; 



2) готівкові розрахунки уповільнюють платіжний оборот, ускладнюють 

контроль за ним з боку суспільства, здатні породжувати тіньовий бізнес і 

відплив коштів за кордон; 

3) збільшення готівкової маси в обігу викликає зростання чисельності 

працівників, що обслуговують її рух: касирів, контролерів, інкасаторів та ін.; 

4) скороченню готівкового обігу сприяє впровадження електронних 

розрахунків і системи кореспондентських рахунків у банківській системі. 

Особливої уваги потребує правильна організація руху готівки на 

підприємствах, величина готівкових розрахунків яких суттєво впливає на 

розмір грошової маси в обігу. Від неї залежить швидкість обертання грошової 

одиниці, стабільність грошового обігу країни і вартість касових операцій. Для 

підтримання суворої дисципліни на підприємствах усіх форм власності 

запроваджено такі обов´язкові вимоги єдиних правил готівкових платежів: 

а) у касі підприємства готівкою можна утримати лише законодавчо 

встановлену суму, ліміт якої визначається масштабами грошово-фінансових 

операцій. Решта обігових коштів підприємства зберігається на 

розрахунковому чи поточному рахунку у банку; 

б) для виплати заробітної плати підприємство отримує готівкові гроші 

у банку зі свого розрахункового рахунку; 

в) отримати гроші у банку підприємство може лише за наявності 

вільного залишку коштів на розрахунковому або іншому рахунку; 

г) усі надходження і видатки готівкових грошових коштів підприємство 

обліковує у касовій книзі. Записи в ній здійснюються негайно після отримання 

грошей або видачі їх за кожним ордером. Касир щоденно виводить залишок 

грошей у касі на наступне число і передає звіт з прибутковими і видатковими 

документами до бухгалтерії; 

д) за перевищення встановленого ліміту залишків готівки у касі, 

перевищення норми витрачання готівки, неповне чи несвоєчасне 

оприбуткування готівки в касі та за інші неврахування у безспірному порядку. 



Державною контрольно-ревізійною службою проти винних 

застосовуються суворі покарання у вигляді штрафів. 

Безготівкові розрахунки - це рух вартості без участі наявних 

готівкових грошей. Він здійснюється двома способами: 1) переказуванням 

грошових коштів з одного рахунку на інший у кредитних закладах; 2) 

проведенням взаємозаліків зустрічних вимог без використання готівки. 

Безготівкові розрахунки, обслуговуючи господарські взаємовідносини 

між суб´єктами господарювання та з фінансово-кредитними закладами, 

поділяються на розрахунки за товарні операції, до яких належать платежі за 

продукцію, виконані роботи чи надані послуги, та нетоварні операції - платежі 

до бюджету, погашення заборгованості за кредит, страхові платежі й інші 

зобов´язання. Основними принципами організації безготівкових розрахунків в 

Україні є: 

1) обов´язковість зберігання грошових коштів на розрахункових, 

поточних та інших рахунках банків; 

2) підприємства свої грошові платежі і розрахунки здійснюють через 

банки шляхом самостійного вибору форми рахунків, що закріплюється у 

договорах і угодах з банками; 

3) платежі покупців за товарно-матеріальні цінності й послуги 

здійснюються через банки лише за наявності достатніх коштів на рахунках 

платників; 

4) кошти з рахунку підприємства списуються за розпорядженням 

власника. Безакцептна форма списання коштів застосовується лише у 

виключних випадках, що встановлені законами України; 

5) момент здійснення платежу має бути максимально наближеним до 

терміну відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг; 

6) зарахування коштів на рахунок отримувача, як правило, проводиться 

після списання відповідних сум з рахунку платника; 

7) підприємства мають право вибору банків для відкриття своїх 

рахунків. 



Грошові кошти у безготівкових розрахунках, не маючи речового 

виразу, існують лише у вигляді депозитів на рахунках у банках. Вони стають 

виконувати грошові функції лише за умов зняття з депозиту шляхом 

виписування таких розрахункових документів: 

• платіжних доручень; 

• платіжних вимог-доручень; 

• чеків; 

• акредитивів; 

• векселів; 

• платіжних вимог; 

• інкасових доручень (розпоряджень). При цьому розрахункові 

документи, які подаються клієнтами до банку мають відповідати вимогам 

встановлених стандартів, мати визначені реквізити, у випадку відсутності яких 

документи до виконання не приймаються. Розрахункові документи можуть 

подаватися до банку як у паперовій формі, так і у вигляді електронних 

розрахунків. 

Кошти списуються з рахунку платника тільки на підставі першого 

примірника розрахункового документа. 

Платіжне доручення - це письмово оформлене доручення клієнта до 

свого обслуговуючого банку про переказування вказаної суми коштів з його 

рахунку на користь отримувача. За допомогою платіжного доручення 

здійснюються розрахунки за фактично відвантажену продукцію, у порядку 

попередньої оплати, для переказування сум, які належать фізичним особам, за 

згоди сторін в інших випадках. У двосторонньому договорі вказується розмір 

та строки переказування коштів, періодичність звірення розрахунків і порядок 

проведення кінцевих розрахунків покупцем. У випадку, коли розрахунок 

платіжними дорученнями безпосередньо з одержувачем коштів неможливий, 

можуть використовуватися гарантовані банком платіжні доручення, в яких 

вказується конкретне підприємство зв´язку, з рахунку якого сплачуватиметься 

переказ. 



Платіжна вимога-доручення складається одержувачем коштів і 

надсилається платникові. Вона становить комбінований розрахунковий 

документ, який складається з верхньої частини - вимоги постачальника до 

покупця сплатити вартість поставленої за договором продукції, і нижньої - 

доручення платника своєму обслуговуючому банкові переказати з його 

рахунку суму, проставлену в рядку «сума до оплати». Для прискорення 

розрахунку рекомендується передавати її разом з розрахунковими та товарно-

транспортними документами. Якщо платник відмовляється від платежу, то 

повинен повідомити про це безпосередньо одержувача коштів у порядку і 

строки, зазначені в договорі. 

Чек - письмовий наказ власника поточного рахунку банкові про 

виплату певної суми грошей вказаній у ньому особі. Для зручності розрахунків 

банк може брошурувати чекові бланки по 10, 20 і 25 аркушів. Чеки фізичних 

осіб виготовляються й облікуються окремо. Термін дії чекової книжки - один 

рік, розрахункового чека фізичної особи - три місяці. Чек із чекової книжки до 

оплати подається протягом десяти календарних днів. Гарантована оплата чеків 

забезпечується депонуванням коштів на окремому балансовому рахунку № 

7222 «Розрахункові чекові книжки та розрахункові чеки». Водночас чек 

виписує клієнт банку, тому він не повністю гарантує видачу грошей. Це 

обмежує використання чека, тому він не став загальним засобом платежу. Крім 

цього, чекові розрахунки пов´язані з незручностями виписки, акцептування в 

банку, доставки його у банк тощо. 

Акредитив - грошовий документ, за яким одна кредитна установа 

згідно з заявою клієнта доручає іншій здійснити за рахунок спеціально 

заброньованих для цього коштів оплату товарно-транспортних документів за 

відвантажені товари чи надані послуги або виплатити пред´явникові 

акредитиву певну суму грошей. Згідно з чинним законодавством банк-емітент 

може відкривати: 



а) покритий акредитив, для оплати якого заздалегідь бронюються 

кошти платника повною сумою на окремому рахунку в банку-емітенті або в 

банку, що повинен виконати платіж; 

б) непокритий акредитив - такий, що за браком коштів у платника 

гарантовано оплачується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту. 

Крім цього, акредитив буває відкличний, який може бути зміненим або 

анульованим банком-емітентом, і безвідкличний, зміну чи анулювання якого 

можна здійснити лише за згоди бенефіціара, тобто сторони, що має право на 

отримання коштів. 

Вексель - встановленого зразку абстрактне письмово оформлене 

боргове зобов´язання, за яким одна сторона угоди зобов´язується заплатити 

іншій певну суму грошей в указаний термін. Специфічні ознаки векселя: 

• законодавчо визначена форма, яка робить його універсальним і 

доступним всім суб´єктам грошово-розрахункових відносин; 

• абстрактність. В ньому не вказується причина виникнення боргу, 

зазначається лише сума грошового платежу; 

• безумовність і незаперечність. Дана ознака вказує, що боржник не має 

ніякого права відмовитись від сплати боргу; 

• конкретність строку платежу. Вексель можна виписати на строк до 

одного року, але переважно до 90 днів. В обігу перебувають прості і переказні 

векселі. 

Інкасові доручення застосовуються у випадках, коли банк за 

дорученням свого клієнта отримує гроші на основі розрахункових документів 

і зараховує ці кошти на його рахунки у банку. Банківська операція інкасо може 

передбачати й інші зобов´язання банка здійснити доручені операції. 

Досить зручним способом розрахунків стало використання платіжних 

карток. Платіжна картка - грошовий документ, що засвідчує наявність 

відповідної суми грошей на банківському рахунку її власника в кредитній 

установі. Власник пластикової картки, не використовуючи готівкові кошти, 

може у будь-який час здійснити платіжно-розрахункові операції в межах 



дебетової картки, або використати кошти понад наявної суми в межах 

встановленого ліміту - кредитні картки. Найвідомішими системами кредитних 

карток є: «Visa», «Master Card», «American express» та ін. Для електронних 

платежів задіяні банківські автомати, магнітні картки, картки з 

мікропроцесорами, термінали електронних платежів у магазинах та інших 

місцях масових розрахунків і домашні термінали, які діють на основі 

відеографії. 

3 Основні ринки та суб´єкти грошового обігу 

Грошовий обіг - це безперервний рух грошей, які обслуговують 

реалізацію товарів, послуг і нетоварні розрахунки в процесі суспільного 

відтворення. 

На мікроекономічному рівні грошовий обіг обслуговує кругообіг 

індивідуального капіталу. При цьому гроші виступають однією з 

функціональних форм капіталу, є його складовою й елементом багатства, яким 

володіє власник цього індивідуального капіталу. 

На макроекономічному рівні грошовий обіг обслуговує кругообіг 

усього сукупного капіталу суспільства на всіх стадіях суспільного 

відтворення: у виробництві, розподілі, обміні й споживанні. Тому його 

називають ще сукупним грошовим обігом. 

У сукупному грошовому обігу гроші функціонують виключно як гроші 

та не є функціональною формою капіталу. 

Суб'єктами грошового обігу є всі юридичні та фізичні особи, котрі 

беруть участь у створенні, розподілі, обміні й споживанні валового 

національного продукту, їх можна об'єднати в такі групи: 

-  фірми - суб'єкти, що забезпечують створення та реалізацію ВНП; 

-  домашні господарства - суб'єкти, які забезпечують виробництво ВНП 

основними факторами (робочою силою, засобами виробництва та ін.) і є 

кінцевими його споживачами; 



- державні структури - суб'єкти, що забезпечують розподіл і 

перерозподіл вартості створеного національного доходу та національного 

продукту, здійснюючи вплив на реалізацію і споживання останнього; 

- фінансові посередники - суб'єкти грошового ринку, котрі 

спрямовують потік грошових коштів від їх власників до позичальників. 

Грошовим обігом взаємопов'язуються ті основні ринки, через які 

здійснюється більшість грошових відносин між економічними суб'єктами: 

- ринок продуктів, де реалізується створений фірмами національний 

продукт; 

- ринок ресурсів, на якому фірми купують необхідні для виробництва 

ресурси (робочу силу, капітал і природні ресурси); 

- фінансовий ринок, де реалізуються вільні грошові кошти; 

- світовий ринок, через який здійснюється зв'язок внутрішньої 

економічної системи із «зовнішнім» світом. 

Усі розрахунки та платежі, які становлять грошовий обіг, можна 

згрупувати в кілька великих потоків залежно від їх призначення у 

відтворювальному процесі. Це дає змогу схематизувати весь грошовий обіг у 

вигляді кількох взаємопов'язаних і здійснюваних за колом потоків руху 

грошей. 

4 Модель сукупного грошового обігу 

 

З метою спрощення схеми грошових потоків при побудові моделі 

грошового обороту зроблено кілька умовних припущень, які не відповідають 

реальним умовам перехідної економіки України. 

Найістотнішими з них є: 

1. В економічній системі панує приватна власність, тому всі 

виробничі ресурси є власністю сімейних господарств, які продають їх через 

ринок ресурсів фірмам. 



2. З тієї ж причини самі фірми перебувають у власності сімейних 

господарств i тому весь прибуток фірм надходить останнім у вигляді 

дивідендів як плата за ресурси. 

3. У зв’язку з припущенням 2) уряд одержує всі податкові 

надходження тільки від сімейних господарств i в моделі врахована тільки їх 

чиста сума (чисті податки), тобто за винятком трансфертних виплат їм із 

державного бюджету. 

4. Уряд має можливість усі свої витрати, які не покриваються 

надходженнями чистих податків, забезпечити за рахунок коштів, які можна 

позичити на внутрішньому грошовому ринку, тобто не вдаватися до емісійних 

кредитів центрального банку чи запозичень на світовому ринку. 

5. У зв’язку з припущенням 2) фірми всі свої інвестиційні потреби, 

пов’язані з розширенням виробництва, задовольняють за рахунок мобілізації 

коштів на внутрішньому грошовому ринку. 

6. У потоках, що відображають рух заощаджень сімейних 

господарств, ураховані чисті заощадження та кредити, тобто за винятком 

зустрічних потоків, пов’язаних з поверненням позичок та вкладів, а також із 

сплатою процентів. 

7. У потоках, що пов’язують внутрішній ринок зі світовим, 

відображені тільки платежі, що опосередковують чистий експорт чи чистий 

імпорт. 

З урахуванням названих семи припущень модель сукупного грошового 

обороту у вигляді кругообігу доходів i витрат наведена на рис. 2.1 

У наведеній моделі сукупного грошового обороту виділено 16 окремих 

грошових потоків. Першим потоком (під номером 1) визначено сукупність 

платежів (витрат) фірм, пов’язаних із купівлею виробничих ресурсів, 

насамперед робочої сили, земельних ділянок, споруд, інших засобів 

виробництва. Назустріч цьому потоку грошей рухаються в напрямку фірм 

куплені ресурси, що позначено тонкою зустрічною лінією. Звичайно, щоб цей 

потік відбувався, фірми повинні мати необхідну кількість грошей. Звідки вони 



їх беруть? Припустимо на цьому етапі аналізу, що фірми мають гроші й 

успішно оплатили всі закупівлі виробничих ресурсів. Простежимо подальший 

рух грошей у моделі (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 Модель сукупного грошового обороту 

 

            У результаті грошового потоку 1 відбудеться реалізація ресурсів, 

запропонованих на ринок сімейними господарствами та сформуються грошові 

доходи останніх, які відображені в моделі як потік 2. У цьому потоці 2 

враховані такі види доходів сімейних господарств: заробітна плата, гонорари, 

виручка від продажу матеріальних цінностей (сільськогосподарської 

продукції, земельних ділянок, будівель тощо), рента, доходи за акціями, 

паями. У сукупності вони складають національний дохід країни. 

У подальшому національний дохід розподіляться на три частини, 

кожна з яких породжує окремий грошовий потік. Більша його частина 

витрачається сімейними господарствами на споживання, зокрема, оплачується 

купівля продуктів на внутрішньому ринку продуктів i на світовому ринку. Ці 

платежі створюють потоки 3 та 10. Певна частина національного доходу 



сплачується сімейними господарствами уряду у вигляді податків, що 

створюють потік 4. Цей потік істотно відрізняється від попередніх потоків — 

він не супроводжується зустрічним переміщенням реальних цінностей, тобто 

він належить до групи фінансово–кредитних потоків. Невитрачена на 

споживання та сплату податків частина національного доходу становить 

заощадження сімейних господарств, які надходять на грошовий ринок i 

створюють потік 5. 

Заощадження населення в даній моделі виступають узагальнюючим 

джерелом надходження коштів на грошовий ринок, а отже – узагальнюючим 

джерелом інвестування розширення виробництва в секторі “фірми”. Це 

зумовлено тим, що, згідно з наведеними припущеннями, весь прибуток фірм 

надходить сімейним господарствам як їхнім власникам у вигляді дивідендів та 

процентів, тобто входить у склад національного доходу. Тому у фірм э 

залишок коштів для розширення свого капіталу i вони мобілізують їх на 

грошовому ринку. У зв’язку з цим формується грошовий потік 6, в якому 

враховані кредити, одержані фірмами у фінансових посередників, доходи від 

емісії цінних паперів (акцій та облігацій). 

Мобілізовані на грошовому ринку кошти фірми інвестують на 

розширення виробництва, для чого витрачають їх на закупівлю необхідних 

матеріальних цінностей (будівельних матеріалів, обладнання, пристроїв 

тощо). У зв’язку з їх оплатою формується новий грошовий потік 7. 

До послуг грошового ринку звертається також уряд, коли йому 

недостатньо податків для покриття своїх витрат. Розміщуючи на грошовому 

ринку свої зобов’язання (облігація, казначейські векселі тощо), уряд позичає 

гроші для оплати покупок на ринку продуктів. Мобілізація урядом коштів на 

грошовому ринку спричинює появу грошового потоку 8, а витрачання цих 

коштів для оплати державних закупівель зумовлює формування грошового 

потоку 9. 

Таким чином, грошові кошти, які одержали сімейні господарства за 

потоком національного доходу, після розподілу i певних трансформацій 



надійшли на ринок продуктів за потоками 3, 7, 9, сформувавши там 

відповідний обсяг попиту. Якби сімейні господарства всі закупівлі, пов’язані 

з їх споживанням, здійснили на внутрішньому ринку продуктів, то грошових 

коштів, що надійдуть на цей ринок за вказаними трьома потоками було б 

достатньо, щоб реалізувати весь обсяг національного доходу, який 

запропонували фірми на ринок продуктів. Одержана фірмами виручка 

сформувала б останній грошовий потік (на схемі він позначений номером 12), 

який “замкнув” би кругообіг грошових коштів. Обсяг цього потоку 

визначається обсягом реалізованого валового i національного продукту i 

дорівнює обсягу національного доходу, відображеного в потоці 2. 

Балансування вказаних потоків доходів фірм від реалізації національного 

продукту (12) та національного доходу, одержаного сімейними 

господарствами (2) має вирішальне значення для нормального 

функціонування грошового обороту i всієї економічної системи, для 

забезпечення сталості грошей i кон’юнктури ринку. 

Проте вказане припущення можливе лише для закритої економіки. 

Оскільки економіка України відкрита i зв’язки зі світовим ринком інтенсивно 

розвиваються, в моделі враховані грошові потоки, які зв’язують внутрішній 

оборот із світовим ринком. Вище вже був названий один із таких потоків (10), 

який обслуговує споживання сімейних господарств за рахунок імпорту. В 

обсязі цього потоку сімейні господарства зменшують попит на внутрішньому 

ринку продуктів i переключають його на зовнішній ринок. Частина грошей 

залишає сферу внутрішнього обороту i не надійде на внутрішній ринок 

продуктів. 

Зв’язок національної економіки зі світовим ринком не обмежується 

імпортом, а неминуче включає й експорт, завдяки якому частина виробленого 

національного продукту надходить на світовий ринок, минаючи внутрішній. 

Оплата іноземними покупцями експортних поставок фірм створює новий 

грошовий потік 11, за яким у внутрішній оборот надходить додаткова маса 

грошей. Ці гроші можуть бути у формі національної валюти, якщо вона вільно 



конвертована i широко застосовується у міжнародних розрахунках, або ж у 

формі іноземної валюти. В останньому випадку фірми продадуть цю валюту 

на валютному ринку за національні гроші, внаслідок чого й збільшиться їх 

маса в обороті завдяки потоку 11. 

Якби обсяги імпорту й експорту в країні балансувалися, то 

балансувалися б грошові потоки 10 i 11, тобто у внутрішній оборот каналами 

експорту повернулося б грошей стільки, скільки вибуло по каналах імпорту. 

Проте така рівність можлива тільки випадково. Як правило, обсяги їх не 

балансуються, що створює певні труднощі в грошовому обороті та в реалізації 

національного продукту. 

Якщо обсяг імпорту перевищує обсяг експорту, то в сумі чистого 

імпорту відтік грошей з внутрішнього ринку за потоком 10 перевищить їх 

надходження зі світового ринку за потоком 11. У цьому випадку бракуватиме 

грошового попиту на ринку продуктів, виникнуть ускладнення з реалізацією 

відповідної маси національного продукту, виготовленого в країні. Ліквідувати 

вказаний дефіцит платоспроможного попиту на ринку продуктів можна двома 

способами: 

- додатковою кредитною емісією, завдяки якій фірми та уряд зможуть 

мобілізувати на грошовому ринку (потоки б та 8) більше грошей, ніж туди 

надійде за потоком заощаджень сімейних господарств (потік 5); 

- залученням грошових коштів у внутрішній оборот із світового ринку. 

Перший з цих способів має ті переваги, що додатковий попит можна 

сформувати швидко, без втрати національного продукту на виплату процентів 

нерезидентам. Але цей спосіб містить у собі загрозу інфляційного зростання 

цін. Адже в обсязі чистого імпорту зменшаться валютні запаси країни чи її 

національна валюта опиниться за кордоном i у будь–який час може бути 

використана для закупівлі національного продукту, що призведе до 

розбалансування попиту i пропозиції на ринку продуктів. 

 

Тому надійнішим i доцільнішим, хоч i не таким оперативним i дешевим як 



перший, є другий спосіб залучення грошових коштів на світовому 

фінансовому ринку. Воно може бути здійснене у вигляді одержання позичок в 

іноземних банках для оплати закупівель по імпорту або шляхом продажу на 

закордонних ринках національних фінансових активів (акцій, облігацій тощо), 

або обома способами одночасно. В усіх випадках формується новий грошовий 

потік 13, за яким із світового ринку на внутрішній грошовий ринок надходить 

додатковий капітал. На суму цих надходжень фірми та уряд зможуть 

мобілізувати на грошовому ринку коштів більше, ніж туди надійшло 

заощаджень сімейних господарств, i збільшити свої закупівлі на ринку 

продуктів до рівня пропозиції, що забезпечить реалізацію всього 

національного продукту. 

Якщо обсяг експорту перевищує обсяг імпорту, тобто виникає чистий 

експорт, то у величині останнього на внутрішній грошовий ринок за потоком 

11 надійде грошових коштів із світового ринку більше, ніж було спрямовано 

туди у зв’язку з оплатою імпорту (потік 10). У зв’язку з цим у внутрішньому 

обороті виявиться грошей більше, ніж потрібно, щоб сформувати 

платоспроможний попит на ринку продуктів, достатній для реалізації тієї 

частини національного продукту, яка надійде на внутрішній ринок. Виникне 

загроза розбалансування попиту i пропозиції на ринку продуктів i зростання 

цін. 

Уникнути цієї загрози можливо двома способами: 

1. Уповільненням руху грошей по каналах обороту, внаслідок чого 

додаткове надходження грошей за потоком 11 осяде в поточній касі фірм та 

сімейних господарств, не буде пред’явлене на грошовий ринок i не надійде на 

ринок продуктів. У цьому випадку нові потоки грошей не виникнуть. 

2. Спрямуванням частини грошових коштів із внутрішнього грошового 

ринку на світовий. Воно може бути здійснене тими ж способами, якими 

імпортери даної країни позичали кошти на іноземних ринках: наданням 

банківських позичок іноземним імпортерам та купівлею іноземних фінансових 

активів. 



Оскільки перший з цих способів можливий за умови збільшення попиту 

на гроші на внутрішньому ринку, його застосування вимагає істотного 

поліпшення економічної, соціальної та політичної обстановки в Україні, що 

малоймовірно протягом короткого проміжку часу. Тому реальнішим є другий 

спосіб, коли вільні кошти, насамперед валютні, розміщуються на світових 

ринках. У такий спосіб формується потік відпливу грошового капіталу за 

кордон, який позначений у моделі грошового обороту під номером 14. 

Отже, через механізм урівноваження чистого імпорту припливом 

грошових коштів ззовні i чистого експорту відпливом грошових коштів за 

межі внутрішнього ринку досягається збалансування грошових потоків, які 

зв’язують національну економіку зі світовим ринком i, врешті–решт, 

збалансування всього грошового обороту країни. 

Збалансування грошового обороту, а отже, його нормальне 

функціонування, забезпечується вирівнюванням двох ключових потоків – 

національного доходу та реалізації національного продукту. Між цими 

потоками існує внутрішній зв’язок, зумовлений єдністю процесу суспільного 

відтворення, що створює об’єктивну основу для їх вирівнювання. Ця 

обставина викликає формування в процесі розподілу i використання 

національного доходу двох видів грошових потоків, які відносно 

національного доходу можна назвати потоками відпливу (втрат) i потоками 

припливу (ін’єкцій). До потоків відпливу належать: чисті податки (потік 4), 

заощадження сімейних господарств (потік 5) та оплата імпорту (потік 10). До 

потоків припливу відносять: інвестиційні витрати фірм (потік 7), державні 

закупівлі урядових структур (потік 9), надходження за експортом (потік 11). В 

обсязі потоків відпливу зменшується використання сімейними 

господарствами національного доходу на внутрішньому ринку продуктів, що 

звужує можливості реалізації виробленого національного продукту. В обсязі 

потоків припливу збільшується надходження грошей на внутрішній ринок, 

вони начебто повертаються в основне русло свого руху, що розширює 

можливості реалізації національного продукту. Якщо обсяги потоків відпливу 



i припливу грошей будуть урівноважуватися, то потоки національного доходу 

i реалізації національного продукту збалансуються. 

Проте урівноваженість потоків відпливу i припливу грошей 

автоматично не забезпечується. Вона може бути досягнута тільки через 

механізм грошового ринку. Цей механізм виконує дві важливі для 

урівноваження вказаних потоків функції: 

1. Трансформує заощадження сімейних господарств у нові види 

платоспроможного попиту (фірм та урядових структур). 

2. Коливання ринкової кон’юнктури (попиту i пропозиції грошей) 

зумовлюють відплив зайвих грошей на світовий ринок або приплив їх із 

світового ринку у випадку дефіциту пропозиції грошей. 

Завдяки цим двом функціям грошовий ринок забезпечує збалансування 

національного доходу i національного продукту як необхідну передумову його 

успішної реалізації. 

Якщо грошовий ринок не розвинутий i не виконує зазначених функцій, 

або виконує не повністю, то в процес балансування грошового обороту 

змушений втручатися центральний банк. Йому доводиться забезпечувати 

регулювання обороту “вручну” – шляхом додаткової емісії грошей чи 

вилучення зайвої маси грошей з обороту надзвичайними заходами, зокрема, 

валютною інтервенцією. У такій ситуації в моделі грошового обороту 

з’являється ще один суб’єкт – центральний банк та ще один грошовий потік – 

або поповнення обороту додатковою масою грошей шляхом збільшення 

кредитування центральним банком комерційних банків (потік 15), або 

вилучення надлишку грошових коштів шляхом скорочення кредитування 

(потік 16). 

Обидва ці потоки, балансуючи оборот грошей у поточному 

відтворювальному циклі, містять у собі загрозу порушення балансу в 

наступному циклі. Такі порушення можуть виникнути як унаслідок зміни 

обсягів виробленого ВНП, так i зміни співвідношення між обсягами експорту 

та імпорту. Якщо, наприклад, замість чистого імпорту в наступному циклі 



складеться чистий експорт, то з обороту доведеться вилучати не тільки 

відповідну масу грошей, а й масу грошей, яка була додатково випущена в 

оборот для компенсації платежів по чистому імпорту за потоком 15 у 

попередньому циклі. 

Необхідно зауважити, що між потоками 13, 14, 15 та 16 існує зв’язок як 

між такими, які взаємно виключають один одного. Наприклад, якщо при 

чистому імпорті сформувався потік 13, то потоків 14 та 15 взагалі не може 

бути. Потік 15 може виникнути лише за умови, що обсяг потоку 13 

недостатній, щоб збалансувати потоки відтоку та притоку грошей в обороті 

національного доходу. 

Якщо ж сформувався чистий експорт, то відпадає потреба в потоках 13 

та 15, а балансування здійснюватиметься потоком 14. Потреба в потоці 16 

виникне лише за умови, що потік 14 взагалі не був сформований, чи обсяг його 

виявився недостатнім для збалансування національного доходу та валового 

національного продукту. 

Хоча при побудові наведеної моделі зроблено цілу низку умовних 

припущень, в цілому вона досить ґрунтовно розкриває рух грошей у процесі 

суспільного відтворення, його послідовність, причинну зумовленість, 

механізм збалансування та інші характерні риси, що дає можливість глибше 

зрозуміти це надзвичайно складне економічне явище. 

 

5 Грошова маса, що обслуговує грошовий обіг 

 

Грошовий оборот забезпечується певною масою грошей, величина якої 

є важливою характеристикою стану грошового обороту та ринкової 

кон’юнктури в цілому. Зміна грошової маси безпосередньо впливає на 

інтенсивність обороту грошей, на формування платоспроможного попиту, на 

кон’юнктуру ринків, а значить - на економічний розвиток. Тому регулювання 

грошової маси є ключовим напрямом державної грошово-кредитної політики. 



Завдяки цьому вивчення та правильне визначення маси грошей в обороті має 

не тільки теоретичне, а й важливе практичне значення. 

Поняття грошової маси досить складне, оскільки складна сама 

категорія грошей, велика різноманітність їх форм та функцій. Не випадково в 

трактуванні змісту та показників вимірювання грошової маси є помітні 

розбіжності. 

Зарубіжна економічна наука та практика дали достатньо розгорнуте й 

обґрунтоване трактування і статистичне визначення грошової маси, які 

ефективно використовуються в регулятивній практиці. Перехід України до 

ринкової економіки робить надзвичайно актуальним вивчення і використання 

цього досвіду в нашій практиці. 

Під грошовою масою слід розуміти всю сукупність запасів грошей у 

всіх їх формах, які перебувають у розпорядженні суб’єктів грошового обороту 

в певний момент. Такими суб’єктами є приватні особи, підприємства, 

громадські організації, господарські об’єднання, державні установи тощо, які 

мають у своєму розпорядженні готівкові гроші чи вклади на різних рахунках 

у комерційних банках. 

Грошова маса має певний кількісний вираз (обсяг у мільярдах чи 

мільйонах грошових одиниць), надзвичайно складну структуру та динаміку 

руху. З точки зору якісної характеристики грошової маси важливе значення 

має її структура, а з погляду практики її регулювання - динаміка руху обсягу 

та структури. 

У структурному відношенні грошову масу можна розділити за кількома 

критеріями: 

 за ступенем «готовності» окремих елементів до оборотності, тобто 

за ступенем їх ліквідності; 

 за формою грошових засобів (готівкові, депозитні); 

 за розміщенням у суб’єктів грошового обороту; 

 за територіальним розміщенням та ін. 



Найбільшу складність має структуризація грошової маси за першим 

критерієм, оскільки немає однозначного розуміння ступеня ліквідності 

кожного її елемента, як і немає чіткого розмежування між власне грошима і 

високоліквідними фінансовими активами, що вже не є грошима. За цим 

критерієм наука і практика виділяють кілька елементів грошової маси, 

комбінацією яких можна визначати різні за складом і обсягом показники 

грошової маси, що називаються грошовими агрегатами. 

Грошовий агрегат - це специфічний показник грошової маси, що 

характеризує певний набір її елементів залежно від їх ліквідності. Кількість 

агрегатів, які використовуються в статистичній практиці окремих країн, не 

однакова, що пояснюється істотними відмінностями в елементному складі 

грошової маси, у спектрах активів, які розглядаються в національній практиці 

як гроші, у завданнях використання грошової маси в регулятивних цілях. Так, 

у США застосовуються чотири агрегати для визначення маси грошей, в Англії 

- п’ять, у Німеччині - три. 

У статистичній практиці України визначаються і використовуються для 

цілей аналізу і регулювання чотири грошові агрегати: М0, М1, М2, М3. 

Агрегат М0 відображає масу готівки, яка перебуває поза банками, 

тобто на руках у фізичних осіб і в касах юридичних осіб. Готівка в касах банків 

сюди не входить. 

Агрегат М1 включає гроші в агрегаті М0 + вклади в банках, які можуть 

бути використані власниками негайно, без попередження банків, тобто запаси 

коштів на поточних рахунках та на ощадних рахунках до запитання. 

Агрегат М2 - це гроші в агрегаті М1 + кошти на всіх видах строкових 

рахунків, кошти на рахунках капітальних вкладень та інших спеціальних 

рахунках. 

Агрегат М3 охоплює гроші в агрегаті М2 + кошти на вкладах за 

трастовими операціями банків. 

Наведені грошові агрегати відрізняються між собою не тільки 

кількісно, а й якісно. Так, агрегат М1 виражає масу грошей, яка перебуває 



безпосередньо в обігу, реально виконуючи функції засобів обігу та платежу, і 

тому є найбільш ліквідною. Вона найтісніше пов’язана з товарною масою, що 

проходить процес реалізації, і безпосередньо впливає на ринкову 

кон’юнктуру. Саме тому цей агрегат перебуває під найпильнішою увагою 

аналітиків та регулюючих органів. 

Пильної уваги заслуговує також агрегат М0. Він має ті самі якісні 

характеристики, що й грошова маса агрегату М1, але оборот готівки 

здійснюється поза банками і тому регулювання і контроль за ним складніші. 

В інших грошових агрегатах (М2, М3) ураховані також запаси грошей 

у різних організаційних формах заощаджень (строкові депозити, ощадні 

сертифікати, трастові вклади тощо). Ці гроші тимчасово перебувають у покої, 

виконуючи для їх власників функцію нагромадження вартості. Тому 

ліквідність грошової маси знижується з кожним наступним агрегатом. 

Найбільш ліквідними і готовими обслуговувати товарооборот є гроші агрегату 

М0. Найнижчу ліквідність мають гроші агрегату М3, оскільки значна частина 

їх не може вступити в обіг без того, щоб власник заздалегідь не попередив про 

це банк і не зазнав певних фінансових утрат. 

Водночас агрегат М0 - найвужчий показник грошової маси, оскільки 

характеризує лише один її елемент - готівкову масу. Найширшим агрегатом є 

М3, бо він охоплює всі елементи грошової маси, що перебувають в обороті. 

Показник грошової бази не є ще одним агрегатом грошової маси. Це 

якісно інший показник, що характеризує масу грошей з боку прояву її на 

балансі центрального банку. Тому цей показник інколи називають ще грошима 

центрального банку, який їх безпосередньо контролює і регулює, впливаючи 

в кінцевому підсумку і на загальну масу грошей. 

Грошова база включає запаси всієї готівки, яка перебуває в обороті поза 

банківською системою та в касах банків, а також суму резервів комерційних 

банків на їх кореспондентських рахунках у центральному банку. 

 

Величину грошової бази Гб можна визначити за формулою: 



Гб = Мо + Мк + Мрез, 

де Мо - сума готівки, що перебуває поза банками; 

Мк - сума готівки в касах банків; 

Мрез - сума грошових коштів (резервів), які перебувають на 

кореспондентських рахунках банків у центральному банку. 

Готівковий елемент (Мо + Мк) грошової бази відрізняється кількісно від 

готівкового агрегату М0 - більший на суму готівки в касах банків. 

Безготівковий елемент (Мрез) грошової бази відрізняється і якісно, і кількісно 

від безготівкового елемента грошових агрегатів М1, М2, М3. Він являє собою 

суму зобов’язань центрального банку перед комерційними. А безготівкові 

елементи грошових агрегатів - це зобов’язання комерційних банків перед 

своїми клієнтами. Вони формуються комерційними банками як за рахунок 

коштів, одержаних від центрального банку, так і за рахунок створення грошей 

самими комерційними банками в процесі кредитної діяльності через механізм 

грошово-кредитного мультиплікатора. Завдяки цьому загальний обсяг 

кожного з грошових агрегатів (крім М0) перевищує обсяг грошової бази. 

Ступінь цього перевищення свідчить про величину грошово-кредитного 

мультиплікатора на рівні комерційних банків. 

 

6. Закон грошового обігу 

Маса грошей, що знаходиться в обігу в конкретній країні на кожний 

даний період часу, завжди має свою кількісну межу. Кількість грошей залежить 

від безлічі чинників, вирішальними з яких є: кількість товарів і швидкість 

обороту однойменної грошової одиниці. Способи регулювання кількості 

грошей, що знаходяться в обороті, і форми організації їх руху багато в чому ви-

значають стан економіки країни і виступають важливими елементами, які 

забезпечують функціонування і розвиток усієї системи товарного виробництва. 

Це робить необхідним вивчення основних закономірностей, пов'язаних з 

визначенням кількісної характеристики грошей. 



Визначальною функцією грошей, яка є квінтесенцією їх загальної ролі 

в системі товарного виробництва, є їх функція як засобу обігу. Реалізуючи дану 

функцію, гроші виконують роль посередника при обслуговуванні метаморфози 

Т—Г—Т. У цьому зв'язку виникає питання про кількість грошей, необхідних 

для обміну. Найбільш загальна відповідь на це питання міститься у вартісному 

обсязі самої товарної маси. Скільки вироблено товарів, стільки потрібно і 

грошей, тому що вони і тільки вони покликані обслуговувати рух товарів. 

Однак самі гроші можуть упродовж певного часу (звичайно за такий період 

береться рік) робити декілька оборотів. Це пов'язано з тим, що гроші (при 

цьому, як правило, беруть однойменну грошову одиницю, наприклад гривню), 

які випущені в обіг емісійним центром країни (Центральним банком), через 

якийсь час знову повертаються до емітента. Останній знову пускає їх в обіг і 

цей процес повторюється знову й знову. За рік грошова одиниця може зробити 

декілька оборотів.  Цей показник кількості оборотів однойменної грошової 

одиниці на рік і є показником швидкості обігу грошей. 

Між загальною кількістю грошей і швидкістю їх обігу існує певний 

зв'язок. Він виявляється в тому, що зі збільшенням швидкості обігу грошей їх 

кількість, яка необхідна для забезпечення обігу всієї товарної маси, 

зменшується. Для ілюстрації цього зв'язку розглянемо простий приклад. 

Припустимо, що в якійсь країні вся товарна маса, вироблена за рік, дорівнює 1 

млрд доларів. Зрозуміло, що для забезпечення її руху необхідно мати 1 млрд 

доларів, але це справедливо тільки за умови, що гроші роблять один обіг на рік. 

Якщо ж однойменна грошова одиниця (у даному разі це долар) робить два 

обороти за рік, тоді грошей потрібно наполовину менше, тобто не 1 млрд, а 

тільки 500 млн доларів. Цей взаємозв'язок можна подати у вигляді формули: 

Кг =
Σц

О
 

де Кг — кількість грошей, необхідних для обігу товарів протягом 

певного періоду; 

ЕЦ— сума цін товарів, що підлягають реалізації за певний 



відрізок часу, наприклад за рік. 

О — швидкість обігу однойменної грошової одиниці за рік. 

В узагальненій формі дана формула відбиває закон грошового обігу, суть 

якого полягає в тому, що кількість грошей, необхідних для обігу товарів, прямо 

пропорційна сумі їх цін і обернено пропорційна швидкості обігу однойменної 

грошової одиниці. 

Наведена формула закону грошового обігу розроблена К. Марксом. 

Вона дійсно відбиває стійкі, повторювані причинно-наслідкові зв'язки між 

масою товарів, швидкістю обігу грошей і їх кількістю, яка необхідна для обігу 

даної товарної маси. Поряд із цією узагальненою формулою К. Маркс розробив 

формулу закону грошового обігу і в більш детальному варіанті, який розкриває 

ту саму сутність, але вже з деякою деталізацією руху грошей залежно від 

конкретних форм організації цього руху. Вона має такий вигляд: 

Кг =
ΣЦ − К + П − ВП

О
 

де Кг - кількість грошей, необхідних для обігу товарів протягом певного 

часу; 

ЕЦ- сума цін товарів, що підлягають реалізації за певний відрізок часу, 

наприклад за рік; 

О - швидкість обігу однойменної грошової одиниці за рік; 

К - сума цін товарів, проданих у кредит з оплатою їх за межами даного 

конкретного періоду; 

П - сума цін товарів, що були продані в кредит раніше і за якими 

наступив термін платежу; 

ВП - платежі, що взаємопогашаються. 

Розглядаючи закон грошового обігу, як він сформульований 

К.Марксом, варто мати на увазі те, що автор «Капіталу», розкривши сутність даного 

закону, не досліджує детально проблему кількості грошей, необхідних для обігу. 

Він не аналізує всі нюанси, які мають вплив на визначення маси грошей в умовах 

того чи іншого конкретного суспільства. Це пояснюється тим, що К. Маркс 



виходив з тези про відсутність історичної перспективи у товарного виробництва і 

передбачав його зникнення вже в межах наступної за капіталізмом формації 

(комуністичного способу виробництва), тому він і не ставив перед собою завдання 

детального дослідження дії даного закону. Йому досить було розкрити сутність 

закону грошового обігу, щоб озброїти пролетаріат знанням основних причинно-

наслідкових зв'язків між грошовою і товарною масами. Досліджувати ж деталі, 

пов'язані з визначенням кількості грошей, необхідних для обігу, не було сенсу, 

оскільки гроші як категорія товарного виробництва повинні були зникнути разом 

з останнім.  

Однак товарне виробництво, як відомо, економічно себе ще не вичерпало 

і є нині загальною формою організації суспільного виробництва. Це ставить 

завдання детального аналізу проблеми визначення кількості грошей, необхідних 

для обігу. Іншими словами, на підставі пізнаної сутності необхідно розкрити 

все різноманіття реального прояву даного закону. Нагальність цього 

продиктована й тим, що сам грошовий обіг значно ускладнився. У ньому 

помітну роль стали відігравати заощадження населення, депозити суб'єктів 

господарювання, попит на гроші, викликаний обліком векселів, й інші елементи 

грошового обігу. В умовах капіталізму XIX ст. ці чинники ще не мали місця або 

відігравали несуттєву роль і тому не були взяті до уваги К. Марксом. Але згодом 

у грошовому обігу відбулись важливі зміни, які обумовили подальший інтерес 

економістів до проблеми визначення кількості грошей, необхідних для обігу 

товарів. 

Серед тих учених, що зробили помітний внесок в аналіз грошових 

відносин у цілому і в дослідження проблеми визначення кількості грошей, 

необхідних для обігу, слід назвати американського вченого І. Фішера (1867-1947 

рр.). У сучасній економічній теорії широко застосовується його формула 

кількості грошей. Вона може бути виведена з його так званого загального 

рівняння обміну 

                                                                                  МV = РQ,  

де М- маса грошей; 



V- швидкість обігу однойменної грошової одиниці; 

Р - ціни товарів; 

Q - кількість товарів. 

З цього рівняння неважко визначити масу грошей 

𝑀 =
PQ

V
 

Якщо не мати на увазі різницю в позначеннях, то дана формула за своєю 

суттю нічим не відрізняється від формули виведеної К. Марксом: 

Кг =
Σц

О
 

Дійсно Кг являє собою не що інше, як М у формулі І. Фішера, О 

відповідно означає те ж саме, що й V, а Р помножене на ^ дає суму цін товарів 

(ΣЦ). З урахуванням цього виведена із загального рівняння обміну І. Фішера 

формула кількості грошей, необхідних для обігу (М), буде тотожною формулі 

закону грошового обігу, яку раніше вивів К. Маркс. 

Тотожність формули І. Фішера з формулою кількості грошей, 

необхідних для обігу, яка виведена К. Марксом, цілком природна. Сутність 

закону грошового обігу одна, а звідси випливає і тотожність наукового 

трактування об'єктивних причинно-наслідкових зв'язків, що виражаються 

даним законом. Проте І. Фішер, творчий період життя якого припав уже на XX 

ст. (цей учений помер у 1947 р.), по-перше, досліджував даний закон в умовах 

більш складного грошового обігу, ніж той, що був за життя К. Маркса, а, по-

друге, він виходив із наявності у товарно-грошових відносин історичної 

перспективи. Це висувало на перший план не тільки з'ясування сутності даного 

закону, а й вивчення реальних форм його прояву. Останнє, у свою чергу, 

вимагало врахування того, що різні складові частини грошової маси мають різну 

швидкість свого обігу. Урахування даної обставини знайшло своє відображення 

в тій увазі, яку приділив І. Фішер аналізу структуризації грошової маси та її 

впливу на реальні форми прояву закону кількості грошей. 

Для визначення кількості грошей, необхідних для обігу, дуже важливе 

значення має швидкість їх обігу. У практиці, як правило, окремо визначають 



швидкість обігу безготівкових грошей, швидкість обігу готівки і швидкість, з 

якою гроші повертаються в каси банку. При цьому значну увагу приділяють тим 

факторам, які впливають на швидкість руху грошей. До найбільш суттєвих 

чинників такого порядку належать: 

- зміни в структурі суспільного виробництва; 

- зміни в швидкості руху товарних потоків; 

- рівень та інтенсивність зростання суспільного поділу праці; 

- збалансованість між попитом і пропозицією грошей; 

- стан і напрями розвитку кредитних відносин; 

- характер і динаміка взаємозв'язків між господарюючими суб'єктами; 

- політична ситуація в країні. 

У сучасній економічній літературі всю сукупність грошей, що 

забезпечують рух товарів і послуг, визначають як грошову масу. Вона містить 

усю суму загальновизнаних платіжних засобів країни і включає: а) готівкові 

гроші; б) безготівкові гроші. 

Грошова маса знаходиться у певному зв'язку з валовим внутрішнім 

продуктом. Цей зв'язок звичайно виражають через показник монетизації 

економіки. Він визначається як відношення грошової маси до валового 

внутрішнього продукту (ВВП). 

При цьому сам показник монетизації (Кт) розраховується за 

формулою: 

Кт=
М₀

ВВП
 х 100 

 

Але часто цей показник розраховують і відносно інших грошових 

агрегатів, а саме М₁; М2; М3. Цю низку показників часто називають 

коефіцієнтами Маршалла. 

Чим вище цей показник - тим краще. Це пов'язано з тим, що збільшення 

даного показника вказує на посилення мобільності економіки, яка досягається 

зростанням ступеня варіантності в поведінці господарюючих суб'єктів. Іншими 

словами, підвищення рівня монетизації валового внутрішнього продукту означає, 



що учасники суспільного виробництва значну частину виробленого продукту 

схильні зберігати не в натуральній формі (у вигляді виробничих запасів, не-

завершеного виробництва і т. ін.), а у вартісній. 

До складу грошової маси входить грошова база, яку ще визначають як 

гроші підвищеної ефективності. Вона включає готівку, що знаходиться поза 

банками, разерви в касах комерційних банків і обов'язкові резерви цих банків у 

центральному банку країни. (У нашій державі -  в Національному банку 

України). 

Між грошовою масою і грошовою базою існує певний взаємозв'язок, 

який прийнято виражати через грошовий мультиплікатор. Ця залежність може 

бути виражена у вигляді формули: 

                                                           ГМ = т х ГБ,  

де ГМ -  грошова маса; 

ГБ -  грошова база; 

т -  грошовий мультиплікатор. 

Грошовий мультиплікатор - це коефіцієнт, що визначається шляхом 

поділу 100 на норму обов'язкового банківського резерву. Останній - є певною 

сумою грошей, яку кожний комерційний банк зобов'язаний зберігати в 

центральному банку. Вони знаходяться на спеціальному рахунку центрального 

банку, або на кореспондентському рахунку відповідного комерційного банку. 

Вилучити ці гроші або використати їх для розрахунків (за винятком часткової 

можливості, що виникає у випадку знаходження даних коштів на 

кореспондентському рахунку) комерційний банк не може. Норму цих резервів 

у відсотках стосовно всіх пасивів комерційного банку або якоїсь їх частини 

встановлює центральний банк. У нашій державі прерогатива визначення 

норми обов'язкових резервів належить Національному банку України. 

Таким чином, у сукупності важелів, які використовує держава в умовах 

сучасного ринку, чинне місце займає грошовий мультиплікатор. Він дає змогу 

досить оперативно змінювати загальну грошову масу для забезпечення 



необхідної рівноваги на ринку в умовах суттєвих змін у співвідношенні 

грошової й товарної маси. 

Так, наприклад, якщо грошова база дорівнює 10 млрд грн, а грошовий 

мультиплікатор дорівнює 5, то тоді вся грошова маса (М) дорівнюватиме: М = 

10 млрд грн х 5 = 50 млрд грн. За умови, що центральний банк зменшить норму 

обов'язкових резервів, грошовий мультиплікатор збільшиться. Припустимо, 

він зріс до 10. Тоді грошова маса в країні за однієї й тієї ж грошової бази в 10 

млрд грн дорівнюватиме: М = 10 млрд грн х 10 = 100 млрд грн. 

Цей приклад чітко демонструє ті можливості, які надає центральному 

банку грошовий мультиплікатор і його зміна для збільшення або зменшення 

грошової маси. Одначе слід підкреслити, що вплив на обсяги грошової маси 

через зміну грошового мультиплікатора є обмеженим, бо сам мультиплікатор 

має певні межі своїх крайніх значень. Останнє пов'язано з тими суттєвими 

обмеженнями, які не може перейти центральний банк, визначаючи норму 

обов'язкових резервів. 

 

Питання для самоперевірки 

 

1. Визначте сутність та основні риси грошового обороту.  

2. Назвіть основні потоки грошей, по яких вони рухаються в процесі 

обороту. Що таке потоки втрат і потоки ін’єкцій? Чи збігаються обсяги цих 

двох груп потоків? 

3. Які два потоки в грошовому обороті рівнозначні і повинні 

балансуватись? 

4.  На які три сектори можна розділити грошовий оборот за економічним 

змістом його потоків? 

5.  Чому існують два підходи до виміру маси грошей — через грошову 

базу і через грошові агрегати? 

?



  6. Чи можна вважати нормальними співвідношення грошових агрегатів 

М0 і М3 в Україні? Якщо ні, то чому і чим таке співвідношення спричинене? 

7. Чи входить до агрегату М0 запас готівки в касах комерційних банків? 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

8. Чи входить до агрегату М3 запас грошей, який зберігають комерційні 

банки на своїх коррахунках у центральному банку?  

9. Чи є зміна швидкості обігу грошей самостійним фактором впливу на 

ринкову кон’юнктуру чи це лише механічний наслідок зміни маси грошей, 

коли при збільшенні маси швидкість зменшується, а при зменшенні — 

збільшується? 

10. Поясніть, чому при наданні банками позичок виникає грошово-

кредитна мультиплікація? 

 


