
ТЕМА: ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ  

 

Мета: вивчити  загальні методологічні основи кількісної теорії грошей,  

розглянути основні постулати номіналістичної, металістичної та монетарної 

теорії грошей, визначити основні аспекти грошово-кредитної політики 

України у світлі сучасних монетарних теорій. 

План  

1. Абстрактні та прикладні теорії грошей 

2. Класична кількісна теорія грошей 

3. Науковий внесок К.Маркса у розвиток теорії грошових відносин 

4.  Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей 

5. «Кон'юктурний варіант» теорії грошей М. Туган-Барановського  

6.  Представники кембриджської школи та їх внесок у теорію грошей 

7. Вклад Д. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей 

8. Сучасний монетаризм. Внесок М.Фрідмена в теорію грошей 

Ключові терміни: номіналістична теорія грошей, монетарна теорія 

грошей, класична кількісна теорія грошей, сучасний монетаризм 

 

Після вивчення цього розділу Ви зможете: 

 поглибити знання, одержані в попередніх розділах, щодо механізму 

функціонування попиту і пропозиції грошей на підставі ознайомлення з 

процесом розвитку монетаристської теорії; 

 зрозуміти вклад в теорію грошей провідних економістів Заходу ХХ 

ст.; 

 зрозуміти об’єктивний характер сучасного зближення кейнсіанських 

та неокласичних позицій у кількісній теорії грошей. 

 

1 Абстрактні та прикладні теорії грошей 

Теоретичні проблеми розвитку грошових відносин завжди посідали 

чільне місце в системі наукових досліджень всіх шкіл і течій економічної 



думки. Можна без перебільшень констатувати, що економічна наука виникла 

як результат аналізу грошових відносин. 

Слід врахувати те, що в економічній науці не склалося певної цілісно 

визначеної теорії грошових відносин. Від зародження в теорії грошей 

сформувалися окремі течії та напрямки, що розвиваються на власних 

методологічних засадах чи конкурують одне з одним, серед яких можна 

виділити два підходи. Представники одного з них віддають перевагу 

внутрішнім аспектам явища грошей і недооцінюють їх зовнішні аспекти, що 

проявляються у впливі грошей на економічні процеси. Цей підхід щодо 

вивчення природи грошей називають абстрактною теорією грошей. 

Найбільш відомими його проявами є номіналістична теорія, металічна теорія, 

марксистська теорія та інші. 

Представники другого напряму проблем теорії грошей приймають 

гроші такими, якими вони є, і досліджують питання, що пов'язані з місцем і 

роллю грошей у відтворювальному процесі: якими проявами гроші 

найактивніше впливають на реальну економіку і на які саме її процеси; який 

конкретно механізм впливу грошового фактора на реальну економіку; чи може 

держава використовувати цей механізм у своїй політиці; якою має бути 

грошово-кредитна політика у країні і т.д. Цей підхід у науковому аналізі 

грошових проблем називають прикладною теорією грошей. У західній 

літературі - монетаристською теорією. 

Монетаристська теорія також не є монолітною, а включає кілька 

напрямів, кожний з яких розглядається як окрема теорія. 

Так, автори фундаментальної теорії грошей визначили сутність 

монетаристської теорії як розділ економічної теорії, в якому визначається 

«вплив грошей та певної грошово-кредитної політики на стан економіки в 

цілому». Монетаристська теорія не тільки посідає ключове місце в науковій 

думці про гроші та грошові відносини, а й справляє політичний вплив на 

розвиток усієї економічної теорії. Жодне з наукових чи навчальних видань XX 

ст. з економічної теорії, макроекономіки тощо не обійшлося без аналізу 



випливу та економіку грошових факторів-попиту та пропозиції грошей 

процента, фінансового ринку та ін. . 

Найбільш відомим напрямком монетаристської теорії є кількісна 

теорія, яка залежно від етапів її розвитку поділяється на класичну кількісну 

теорію, неокласичну кількісну теорію та сучасний монетаризм. Одночасно з 

неокласичним напрямком як відносно самостійне відгалуження сформувалася 

кейнсіанська, а потім і неокейнсіанська концепція монетаристської теорії. 

Металічна теорія грошей ототожнює грошовий обіг з товарним 

обміном і стверджує, що золото й срібло вже за своєю природою є грошима. 

Вона не враховує суспільної природи грошей, вважає гроші простим засобом 

обміну, а резервній функції металевих грошей надає фундаментального 

значення. 

Металічна теорія з'явилися ще в античні часи. Подальший розвиток 

металічна теорія одержала в епоху первісного нагромадження капіталу, коли 

вона відіграла певну прогресивну роль у боротьбі проти псування монети. У 

найбільш закінченому вигляді ця теорія була сформульована 

меркантилістами, які пов'язували її із вченням про гроші як про багатство 

нації. 

Ототожнюючи багатство з грошима, меркантилісти ігнорували 

проблему вартості товару і підміняли її міновою вартістю. На їхню думку, 

товар має вартість, бо він купується за гроші. Пізні меркантилісти розуміли, 

що гроші - це товар, але вони не змогли пояснити, як і чому товар стає 

грошима, в чому суть вартості самих грошей. 

Уявлення меркантилістів про роль грошей відображали погляди 

купців, що займалися зовнішньою торгівлею. Центральним пунктом пізнього 

меркантилізму була система активного «торгового балансу». При цьому 

вважалося, що держава тим багатша, чим більша різниця між вартістю 

вивезених та ввезених товарів. 

Прихильниками цієї теорії у ХУІІ-ХУШ ст. були: в Англії - 

У.Стаффорд, Т. Мен, Д. Норе; в Італії-Ф. Галіані; у Франції-А. Монкретьєн. 



Помилковість поглядів прихильників металічної теорії полягає у: 

• визнанні золота і срібла грошима за їх природою; 

• ототожненні грошей з товарами; 

• нерозумінні суті грошей як товару особливого роду, який виконує 

специфічну суспільну функцію - слугує загальним еквівалентом; 

• ігноруванні того, що гроші - це історична категорія. 

Із завершенням первинного нагромадження капіталу зовнішня торгівля 

перестала слугувати основним джерелом збагачення. Дедалі більше стала 

виявлятися роль капіталістичних мануфактур і капіталістичного землеробства 

як сфери виробництва додаткової вартості. Ідеологи промислової буржуазії 

почали протиставляти капітал у дії «мертвим» скарбам у вигляді золота і 

срібла. Оскільки ж розвиток промисловості у капіталістичних країнах вимагав 

розвитку внутрішнього ринку, критики меркантилізму різко виступали також 

проти металічної теорії грошей. Вони стверджували, що для внутрішнього 

обігу зовсім не потрібні повноцінні металеві гроші, які викликають 

непродуктивні витрати нації. 

В епоху золотомонетного стандарту з розвитком банкнотного обігу 

німецькі економісти К. Кніс, В. Лексіс, А. Ленінбург та інші вже не 

заперечували можливості обігу знаків грошей, однак вимагали обов'язкового 

розміну їх на метал. У цей період металічна теорія набула значного 

поширення. Принципи її були покладені в основу грошових реформ, 

спрямованих проти інфляції. 

У кінці XIX ст. виникла золото девізна система грошового обігу, яка 

всупереч традиційним уявленням металістів передбачала не безпосередній 

розмін кредитних грошей на золото, а розмін їх на валюти (девізи) провідних 

імперіалістичних держав. 

Не відповідала уявленням металістів також система закритого 

карбування, яка була введена в Австро-Угорщині у 1879 р. і в Індії з 1893 р. 

Вартість австрійського гульдена та індійської рупії, а також курси цих валют 

виявилися вищими, ніж вартість срібла, яка в них містилася. Поступове 



витіснення повноцінних металевих грошей, що спостерігалося протягом 

усього XIX ст., підготувало основу для переходу до сучасної системи 

паперових грошей і кредитного обігу без участі благородних металів. 

Підрив металічної системи обігу був різко прискорений у другій 

половині XIX ст. з розвитком капіталістичного кредиту і кредитних грошей. 

Усуваючи монополію благородних металів, цей фактор сприяв створенню 

паперово-грошового і кредитного обігу. Після Першої світової війни 1914-

1918 рр. прихильники металізму були змушені визнати неможливість 

відновлення золотомонетного стандарту і намагалися з позицій металічної 

теорії обґрунтувати золотозливковий і золото-девізний стандарти. 

Після Другої світової війни 1939-1945 рр. деякі економісти 

відстоювали ідею відновлення золотого стандарту у внутрішньому грошовому 

обігу. У 60-х роках металізм у модернізованій формі (неометалізм) відродився 

у Франції щодо сфери міжнародних валютних відносин. Його підтримував сам 

президент республіки Шарль де Голль і його радник Ж. Рюєфф. 

Після краху Бреттон-Вудської валютної системи на початку 70-х років 

прихильники неометалізму намагалися знову обгрунтувати необхідність 

відновлення золотого стандарту, підвищення ролі золота в міжнародних 

економічних відносинах. 

У сучасних умовах металічна теорія грошей виявляється 

неприйнятною. Повернення до металічної валюти, по-перше, поставило б 

грошові системи у залежність від виробництва золота, а отже, послабило б 

можливість державного втручання у грошово-кредитну і валютну сфери; по-

друге, впровадження золотого грошового обігу збільшило б витрати обігу і 

призвело б до зменшення середньої норми прибутку. 

Представники класичної школи А. Сміт і Д. Рікардо відіграли визначну 

роль у науковому пізнанні фундаментальних закономірностей становлення й 

розвитку ринкової економіки, зокрема і принципів функціонування грошових 

відносин. Найбільш значущою у їхній науковій спадщині, безперечно, є теорія 

трудової вартості, яка зосереджувала економічну науку на аналізі глибинної 



суті суспільного відтворення, що відбувається насамперед у сфері 

виробництва. Через призму закону трудової вартості було опрацьовано і 

декілька важливих положень теорії грошових відносин. 

Номіналістична теорія грошей 

Суть номіналістичної теорії грошей полягає у запереченні товарної 

природи грошей і визначенні їх як умовних знаків, що позбавлені внутрішньої 

вартості. Згідно з цією теорією гроші виникають як продукт погодженості між 

людьми з метою полегшення обміну або як наслідок законодавчих актів уряду, 

а вартість грошей не залежить від їх матеріального змісту і визначається лише 

найменуванням. 

Висновок про умовну природу грошей ґрунтується на абсолютизації їх 

як засобу обігу. Представники цієї теорії заперечують функцію грошей як міри 

вартості, ототожнюючи її з масштабом цін. Вони вважають гроші 

абстрактними рахунковими одиницями або ідеальним масштабом цін. 

Номіналістична теорія грошей остаточно сформувалася у 17-18 ст., 

коли грошовий обіг був переповнений неповноцінними монетами. 

Об'єктивною основою виникнення номіналізму став перехід від зливкового 

золотого обігу до монетного, коли гроші почали прийматися не за вагою, а за 

найменуванням. 

Першими буржуазними представниками номіналізму були Дж. Стюарт 

і Дж. Берклі. Англійський економіст і філософ Дж. Стюарт виступив з 

концепцією ідеальної грошової одиниці. 

Аналогічної точки зору дотримувався англійський представник 

суб'єктивного ідеалізму Дж Берклі, розглядаючи гроші як відношення 

абстрактної вартості, позбавлене матеріального змісту. 

Інші номіналісти - Дж. Беллерс, Н. Барбон (Великобританія) -

стверджували, що гроші - це тільки умовні знаки, які не мають нічого 

спільного з товарами. У визначеннях такого роду вартісна теорія грошей 

повністю ігнорується, а грошова одиниця трактується як суто технічний 

інструмент обміну. 



З кінця XIX - початку XX ст. номіналістична теорія зайняла провідні 

позиції в буржуазній політекономії. Ідеї номіналізму відповідають інтересам 

правлячих кіл капіталістичних країн, які вдаються до широкої емісії платіжних 

засобів для покриття бюджетного дефіциту і здійснення різноманітних 

антикризових заходів в економіці. 

У найяскравішій формі суть номіналізму виявилася у державній теорії 

грошей, викладеній німецьким економістом Т. Кнаппом у книзі «Державна 

теорія грошей». Т. Кнапп стверджував, що гроші являють собою «продукт 

правопорядку», «хартальний платіжний засіб» (від слова спагіа - знак), який за 

велінням держави має платіжну силу й опосередковує обмін товарів. Держава 

не тільки «створює» гроші, за словами Т. Кнаппа, а й визначає їх вартість. При 

цьому субстанція грошей виявляється не суттєвою: вона покликана слугувати 

лише носієм деякої встановленої законом «одиниці вартості». 

Отже, даючи грошам чисто юридичне тлумачення, Т. Кнапп 

стверджував, що їх купівельна спроможність визначається законодавчими 

актами держави. Він не враховував того, що гроші виникали стихійно у 

процесі розвитку товарного виробництва й обміну, що лише після того, як 

золото (срібло) стало загальним еквівалентом, отже, мірою вартості, виникає 

можливість для формування масштабу цін. Гроші ж тільки тому можуть 

вимірювати і виражати величину вартості товару, що вони володіють 

внутрішньою вартістю. 

У міру переростання монополістичного капіталізму у державно-

монополістичний номіналісти посилили критику золота як основи всіх 

грошових функцій. Дж. Кейнс оголосив золотий стандарт «варварським 

пережитком» і бачив у ньому перепону на шляху перетворення грошей в об'єкт 

державно-монополістичного регулювання. 

Номіналістична теорія грошей має прихильників і сьогодні. Серед 

сучасних економістів Заходу поширеною є точка зору, згідно з якою грошима 

є умовні знаки, що не мають внутрішньої вартості і використовуються для 



погашення заборгованості. Так, на думку відомого економіста П. Самуельсона 

гроші є «соціальною умовністю». 

2 Класична кількісна теорія грошей 

Розуміння внутрішньої природи грошей і їх генезису, безсумнівно, 

важливе для формування наукового уявлення про цей феномен. Актуальною 

стає проблема взаємозв'язку кількості грошей із цінами товарів. Теоретичні 

погляди на цю проблему знайшли своє відображення перш за все в кількісній 

теорії. Класична кількісна теорія грошей  

Перші ідеї щодо залежності цін від кількості грошей з'являються в XVI 

ст. Вважається, що першим сказав про це французький філософ Ж. Боден 

(1530-1596 рр.), який у праці «Відповідь на парадокси де Мальструа» 

констатував, що збільшення цін є наслідком збільшення кількості золота і 

срібла. Але засновниками кількісної теорії грошей стали француз Ш. 

Монтеск'є (168901755 рр.), англійці Дж. Локк (1671-1729 рр.) і Д. Юм (1711-

1776 рр.). Особливо вагомий внесок у розробку кількісної теорії на 

початковому етапі її розвитку зробив Д. Юм. У своїй науковій праці «Про 

гроші» він стверджував, що збільшення кількості грошей за незмінності 

загальної товарної маси призводить до зростання цін. За його уявленням, 

товари входять в обіг без ціни, а золото і срібло без вартості. Гроші тільки в 

процесі обміну набувають фіктивної вартості і вона визначається як спів-

відношення між тією товарною масою, що знаходиться в обігу, і кількістю 

грошей, яка обслуговує їх рух. 

Появі кількісної теорії грошей сприяли два суттєвих явища, що 

відбулися в XVI ст. По-перше, це великий потік золота і срібла в Європу, що 

стало наслідком відкриття Америки і масового пограбування європейськими 

колонізаторами місцевого населення. Саме в цей період у Європі відбувається 

суттєве зростання цін на товари. Протягом століть ціни в середньому зросли в 

3-5 разів. Поєднання цих двох явищ у свідомості науковців підштовхнуло їх 

до висновку, що саме значне збільшення кількості грошей призвело до 



зростання цін. І хоча з позиції трудової теорії вартості це неправильно, бо 

зростання цін було викликано зменшенням вартості золота і срібла, зовні 

такий зв'язок між кількістю грошей і цінами,безперечно,існував. 

По-друге, саме в цей період посилюється процес становлення 

номіналістичної теорії, згідно з якою гроші - це тільки умовний знак, що не має 

своєї внутрішньої вартості. 

Поява тієї чи іншої економічної теорії, як правило, пов'язана з реальною 

зміною обставин у суспільному виробництві та з виникненням нових 

суперечностей, для вирішення яких і застосовуються нові теорії. Саме в XVII - 

на початку XVIII ст. меркантилізм (а відтак, і металістична теорія) як економічне 

вчення, що відображало період первісного нагромадження і слугувало інтересам 

торгової буржуазії, себе вичерпав і став певною перепоною на шляху подальшого 

розвитку промисловості. Суть гальмівного характеру металістичної системи як 

складової меркантилізму полягала в тому, що нагромадження золота у вигляді 

скарбу не давало змоги швидко розвивати промисловість, яка стала основним 

джерелом збагачення буржуазії та держави в цілому. Поряд із цим формувався 

потужний внутрішній ринок і зовнішня торгівля відходила на другий план. 

Новий етап у розвитку товарно-грошових відносин вимагав і посилення 

еластичності грошової системи, а металеві системи були маломобільними. На 

противагу цьому кількісна теорія грошей ставала ідеологічним підґрунтям для 

розв'язання цієї суперечності та об'єктивно сприяла подальшому розвиткові 

товарного виробництва. Це добре відчував Дж. Локк, який виступив проти 

меркантилізму. Він доводив, що нагромадження золота і срібла призводить до 

зростання цін і не сприяє розвитку промисловості та збільшенню багатства нації. 

Засновники кількісної теорії грошей сконцентрували основну увагу саме 

на залежності цін від кількості грошей, але розглядали її трохи спрощено. Вони 

виходили з таких постулатів: 

• купівельна сила грошей, тобто їх функція як засобу визначення 

ціни, установлюється на ринку. Отже, представники цього напрямку 



кількісної теорії грошей зводили зміну товарних цін тільки до одного 

чинника - кількості грошей; 

• сама зміна цін характеризується як явище, котре стосується всіх без 

винятку товарів; 

• зміна цін відбувається пропорційно до зміни грошової маси. 

        Представники класичного напрямку кількісної теорії грошей вважали, що 

всі гроші знаходяться у сфері обігу. По суті, вони не враховували функцію 

грошей як засіб нагромадження й ігнорували той факт, що на кількість грошей в 

обігу впливають такі чинники, як швидкість руху грошей, наявність 

безготівкових платежів і кредиту. 

Особливу позицію в тлумаченні кількісної теорії грошей зайняв Д. 

Рікардо. Він зробив спробу пов'язати цю теорію з теорією трудової вартості, 

доводячи, що гроші - це товар і вони мають свою внутрішню вартість. При цьому 

він висунув ідею автоматичного регулювання кількості золота, а відтак, і її 

впливу на ціни. За уявленнями Д. Рікардо, при збільшенні кількості золота в 

країні вартість грошей падає, що створює умови для його вивозу з країни. Цей 

відтік золота призводить до автоматичного падіння цін на товари і, відповідно, 

зростання ціни золота. 

Ідеї Д. Рікардо цікаві й відбивають реальні явища та залежності, хоча 

говорити про автоматичне регулювання цін шляхом ввозу або вивозу золота 

можна тільки з певними застереженнями. Справа в тому, що в реальній ситуації 

рух золота, який впливає на ціни, не обмежується його ввозом чи вивозом за межі 

країни. Частина золота в певних межах його кількісного надлишку над 

товарною масою переходить у стан скарбу, тобто тезаврується , що пояснюється 

дією закону грошового обігу. 

Отже, класична кількісна теорія грошей приблизно в кінці XIX ст. 

вичерпала себе. її головні вади були пов'язані з псиним догматизмом у 

тлумаченні взаємозв'язку між грішми і цінами ні в ігноруванні впливу на ціни 

багатьох інших чинників. Подальший розвиток цієї теорії полягав у подоланні 



вказаних недоліків і більш повному пристосуванні кількісної теорії до реалій 

постійного ускладнення товарного виробництва й усіх пов'язаних і ним явищ. 

 

3 Науковий внесок К.Маркса у розвиток теорії грошових відносин 

В своїх наукових працях Карл Маркс об’єднав в цілісну структуру 

теорію трудової вартості та теорію грошових відносин. Розкриваючи суть 

грошей, К. Маркс показав, що розвиток грошових відносин пов’язаний з 

вирішенням суперечностей між особливою властивістю товару – споживчою 

вартістю і його загальною властивістю – вартістю. У Маркса мінова вартість – 

це єдиний можливий спосіб вираження вартості, її необхідна форма прояву. 

Це зумовлено тим, що вартість товару – результат абстрактної праці, праці 

взагалі, яка не може бути ні виявлена, ні виміряна безпосередньо в споживчій 

вартості товару – свого носія. Тільки в обміні даного товару на інший в 

споживчій вартості останнього може бути виражена і виміряна вартість, яка 

проявить себе вже як мінова вартість. Якщо багато товарів виявлять свою 

мінову вартість в якомусь одному товарі, то споживча вартість останнього стає 

уособленням мінової вартості взагалі, її абсолютним носієм, тобто грошима. 

Таким чином, вклад Маркса в теорію грошей полягає в тому, що він 

виводить сутність грошей з аналізу суперечності товару. В товарі-еквіваленті 

(грошах) реалізуються суперечності якісної і кількісної сторін вартості: 

внаслідок того, що всі товари вимірюють свою мінову вартість в одному 

особливому товарі, цей виділений товар стає адекватним буттям мінової 

вартості, її буттям в якості загального еквівалента. К. Маркс визначав три 

особливості загального еквівалента: 

1) його споживча вартість стає формою виявлення протилежності – 

вартості;   

2) конкретна праця, затрачена на його виробництво, стає вираженням 

абстрактної людської праці  

3) своєю протилежністю стає і приватна праця, що реалізується як 

праця в її безпосередній суспільній формі. 



Враховуючи ці властивості, К. Маркс розкрив специфічну роль і місце 

грошей як абсолютного товару і як форми виразу, уречевленого носія 

суспільних відносин у товарному виробництві. Він довів, що гроші не просто 

технічний інструмент системи господарювання, а внутрішньо властивий 

елемент суспільних відносин, що базується на товарному виробництві. Тому 

гроші – не тільки «вуаль», що накинута на процес суспільного відтворення, а 

його реальний активний елемент. Тим самим Маркс відкрив шлях для 

успішного вирішення таких глобальних проблем теорії грошей, як грошовий і 

товарний фетишизм, грошовий механізм макроекономічного регулювання, 

ринок позикового капіталу та грошовий ринок. Особливої уваги заслуговує 

марксове положення про гроші як форму виразу суспільних відносин. На його 

підставі був визначений історичний характер грошей. 

Свій аналіз категорії грошей Маркс розпочав з однієї конкретної 

історичної форми грошей – золота, яке було єдиним носієм грошової суті в той 

час. Проте він визнавав об’єктивність існування інших історичних форм 

грошей до золотого монометалізму (срібло, інші метали, просто споживчі 

товари), а також можливість існування принципово нових форм грошей у 

майбутньому (нерозмінних знаків, кредитних грошей). Тому з позицій теорії 

Маркса вилучення золота з грошового обігу не означає, що гроші внаслідок 

цього втрачають свою товарну природу, або зникає загальний еквівалент – цей 

вихід означає лише, те що не стало однієї з форм грошового товару. Важливе 

місце в марксовій теорії грошей займає аналіз кількісного фактора. Він вперше 

сформулював закони грошового обігу для всіх відомих засобів обігу – дійсних, 

паперових і кредитних грошей. Марксові розробки теорії грошей не є чимось 

випадковим, штучно вклиненим у загальний потік розвитку наукової думки в 

цій сфері. Вони спиралися на всі попередньо нагромаджені знання людей про 

гроші і послужили важливою основою для їх подальшого поглиблення. 

 

 

 



4 Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей 

Сутність неокласичної кількісної теорії грошей полягає в тому, що 

вона, вивчаючи механізм впливу кількості грошей на ціни, а цін - на 

виробництво, визнає, що цей вплив не є прямо пропорційним, що він не 

однаковий на різних часових інтервалах, що залежить він від багатьох 

чинників, які повинні враховуватися при розробленні рекомендацій для 

практики грошово-кредитного регулювання. 

Першим досліджувати механізм зв’язку між кількістю грошей і цінами 

почав американський економіст І.Фішер, який сформулював трансакційну 

версію кількісної теорії на базі так званого «рівняння обміну». 

Трансакційний варіант кількісної теорії І.Фішера базується на 

співвідношенні двох пов’язаних між собою явищ: добутку кількості грошей на 

швидкість їх в обігу і добутку рівня цін на кількість реалізованих товарів. 

Зв’язок цих величин він виразив у вигляді рівняння обміну: 

 

MV = PQ, 

 

де М - сума наявних грошей, що знаходяться в обігу протягом певного 

періоду; 

V - швидкість обігу; 

P - ціна індивідуального товару, реалізованого за вказаний період; 

Q - кількість товарів. 

Основою формули є товарообмінна операція. У правій частині рівняння 

представлена сума цін всіх товарів, що беруть участь в операціях, у лівій їм 

протистоїть сума всіх негайних платежів. 

Сама формула, відображаючи реальні, об’єктивні, повторювані 

причинно-наслідкові зв’язки між масою грошей, швидкістю обігу 

однойменної грошової одиниці і товарною масою, помноженою на рівень цін, 

вже була виведена К.Марксом, і І.Фішер тут нічого нового не вніс. З наукових 

позицій важливе значення має не само по собі «рівняння обміну», а ті висновки 

які були зроблені з нього І.Фішером та наступними дослідниками кількісного 



фактору в теорії грошей. Принципова відмінність підходу І.Фішера полягала в 

тому, що він виходив не з трудової теорії вартості й товарної природи грошей, 

а з позицій номіналістичної теорії. 

На відміну від своїх попередників, Фішер вважав, що на рівень цін 

впливає не один фактор (кількість грошей), а декілька факторів. Проте 

розглядаючи взаємозалежність між цінами й кількістю грошей у 

довгостроковому періоді, І.Фішер вважав швидкість руху грошей і товарну 

масу умовно стабільними. В цьому відношенні І.Фішер повністю розділяв 

погляди представників класичної кількісної теорії. Але це не відповідає 

дійсному розвитку економіки, який характеризується циклічністю. 

 

5 «Кон'юктурний варіант» теорії грошей М. Туган-Барановського 

Одним із перших, хто на початку 20-го століття піддав суттєвій ревізії 

основні теорії грошей, у тому числі кількісної теорії, був український 

економіст М. І. Туган-Барановський. Найбільш повно й аргументовано свої 

погляди з основних монетарних проблем він виклав у праці «Паперові гроші 

та метал», яка була опублікована в 1916 р. 

Кількісну теорію в її класичному варіанті Туган-Барановський 

оцінював негативно з таких міркувань: 

 її прибічники, у тому числі І. Фішер, ставлять ціни (і вартість 

грошей) у залежність тільки від одного фактора — кількості грошей, а решту 

факторів, навіть тих, що визначені в «рівнянні обміну», ігнорують, — хоч вони 

такі ж об’єктивні і правомірні, як і кількість грошей; 

 ігнорування «некількісних» факторів впливу на ціни зумовлюють 

помилковий висновок про пропорційну залежність цін від кількості грошей, 

хоча насправді така пропорційність не підтверджується ні теоретично, ні 

практично. 

Подібна критика класичної кількісної теорії зовсім не означала 

відкидання цієї теорії як такої. Навпаки, вона підштовхнула Туган-

Барановського до її вдосконалення, і він зробив істотний внесок у її розвиток. 



По-перше, він доводить, всупереч І. Фішеру, що на рівень цін впливає 

не один, а всі фактори, зазначені в «рівнянні обміну»: кількість товарів, що 

надійшли на ринок, кількість самих грошей, швидкість їх обороту, кількість 

знарядь кредиту і швидкість їх обороту. Оскільки всі ці чинники високоплинні 

і змінюються в різних напрямах, то зміни цін і кількості грошей не можуть 

бути пропорційними. Цей висновок мав не тільки теоретичну значущість, а й 

практичну цінність, бо розширював фронт пошуків при дослідженні таких 

явищ, як інфляція, монетарна політика, інструменти впливу на рівень цін 

тощо. 

По-друге, Туган-Барановський довів, що вплив кількості грошей на 

ціни не є таким однозначним, прямолінійним, як це визнають прибічники 

класичної кількісної теорії. Цей вплив може здійснюватися не за одним, а за 

трьома різними за характером напрямами: 

1) через зміну суспільного попиту на товари; 

2) через зміну дисконтного процента; 

3) через зміну суспільного уявлення про вартість грошей (пізніше цей 

фактор дістав назву інфляційних очікувань). 

У першому випадку значне збільшення кількості грошей прямо 

зумовлює зростання цін через зростання доходів і попиту на товари. 

У другому випадку збільшення кількості грошей приводить до 

збільшення вкладів у банках, що викликає зниження облікового процента, 

розширення кредитування економіки і збільшення попиту на ринках. 

Унаслідок цього ціни зростають, але одночасно стимулюється 

підприємництво і розширення виробництва. 

У третьому випадку тривале і добре помітне зростання кількості 

грошей викликає зниження оцінки грошей їх власниками, і вони почнуть їх 

швидше витрачати, збільшиться попит на товари і ціни теж зростуть. 

Ці три фактори можуть діяти одночасно, проте потужність їх впливу на 

ціни неоднакова. Тому і зміни цін не будуть пропорційними змінам кількості 

грошей. 



Отже, Туган-Барановський не задовольнився простою констатацією 

залежності цін від кількості грошей, а розкрив досить складний механізм 

реалізації цієї залежності. 

По-третє, Туган-Барановський довів, що вплив кількості грошей на 

ціни здійснюється диференційовано залежно від тривалості та обсягів 

збільшення кількості грошей. Так, короткочасні чи незначні зростання їх 

кількості можуть взагалі не мати помітного впливу на ціни і вартість грошей. 

А значне збільшення кількості грошей реалізує свій вплив на ціни протягом 

тривалого часу, і тому здійснюється він нерівномірно і не пропорційно щодо 

окремих товарів. Цим він, по суті, спростував постулат пропорційності, довів, 

що гроші не є простим посередником обміну, і підготував базу для відмови від 

постулату нейтральності грошей. 

По-четверте, Туган-Барановський розкрив механізм взаємозалежності 

між загальною кількістю грошей у країні, кількістю грошей, що перебувають 

поза обігом у заощадженнях, і швидкістю обігу грошей, довів, що чинник 

швидкості може впливати на ціни у напрямі, зворотному відносно дії фактора 

кількості, нейтралізуючи його дію. 

Усі ці ідеї Туган-Барановського створили основу для дослідження 

шляхів впливу грошей на економіку і механізму свідомого регулювання цього 

впливу. Цим він заклав основи так званої теорії регульованих грошей, яка 

підготувала суспільну думку до відмови від повноцінних (золотих) грошей і 

заміни їх неповноцінними грошима, вартість яких буде планомірно 

підтримуватися державою і з якої виросла сучасна монетаристська теорія, 

передусім її кейнсіанський напрям. 

Розірвавши вузьке коло прямолінійних, спрощених постулатів 

класичної кількісної теорії грошей, Туган-Барановський істотно розвинув її 

стосовно до нових економічних умов. Проте свої погляди він назвав не 

кількісною, а кон’юнктурною теорією грошей, щоб відмежуватися від надто 

спрощеного її варіанта. 



Сутність кон’юнктурної теорії грошей Туган-

Барановського полягає в тому, що загальний рівень цін, а отже і вартість 

грошей, він пов’язує не з кількістю грошей, а з загальними умовами товарно-

грошового ринку, або загальною кон’юнктурою товарного ринку. У фазі 

економічного піднесення загальний рівень цін зростає і вартість грошей 

знижується. А в фазі економічного спаду ціни знижуються і вартість грошей 

зростає. Ці коливання цін і вартості грошей в економічному циклі 

здійснюються, на думку Туган-Барановського, незалежно від кількості 

грошей, тобто під впливом негрошових чинників. 

 

6 Представники кембриджської школи та їх внесок у теорію 

грошей 

 Одними з перших дослідників попиту на гроші з мікроекономічних 

позицій були професори Кембриджського університету А. Маршалл, А. Пігу, 

Д. Робертсон, Дж. М. Кейнс (в своїх ранніх роботах). Їх пояснення механізму 

накопичення грошей і впливу на ціни отримали назву «теорії касових 

залишків», або «кембриджської версії». 

Подібно Фішеру, представники кембриджської школи відстоювали тезу 

про вплив зміни маси грошей на рівень цін. Проте, на відмінність від І. Фішера, 

їх підхід до проблеми був не макро-, а мікроекономічний, і торкався перш 

всього попиту на гроші. Кембриджські економісти основну увагу зосередили 

на мотивах накопичення грошей у окремих економічних суб'єктів. 

Нові підходи до рішення проблем грошової теорії дали можливість 

сформулювати новий монетарний показник — коефіцієнт, що характеризує 

частину сукупного доходу, який економічні суб'єкти хочуть тримати в 

грошовій (ліквідній) формі. За своїм значенням цей показник є протилежним 

показнику швидкості грошей і визначається як k=1/V. Він відомий також як 

«коефіцієнт Маршалла», що характеризує рівень монетизації ВВП. 

Залежність накопичення грошей у економічних суб'єктів (попиту на 

гроші) від обсягу виробленого продукту і рівня розвитку їх мотивів до 



формування касових залишків була виражена формулою, яка отримала назву 

«кембриджського рівняння»: 

Мd=k * P *Y 

де Мd - попит на гроші (касові залишки); 

k - коефіцієнт, що виражає частину річного доходу, який суб'єкти 

зберігають в ліквідній формі (коефіцієнт Маршалла); 

Р - середній рівень цін; 

Y- обсяг виробництва в натуральному виразі. 

7 Вклад Д. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей  

У традиціях кембриджської школи Дж. М. Кейнс відвів важливе місце 

аналізу мотивів нагромадження грошей. У Кейнса їх три: трансакційний, 

обачності та спекулятивний. Перші два пов'язані з традиційною роллю грошей 

як засобу обігу та платежу. Вони здебільшого об'єднуються під загальною 

назвою «трансакційний попит», який залежить від обсягу товарообмінних 

угод чи доходу. Головна новизна, внесена Кейнсом, - виокремлення третього 

елемента попиту на гроші - попиту на спекулятивні залишки. Кейнс пов'язав 

його з динамікою ціни на фінансові активи, зокрема облігації, тобто з 

процентом. Відтак він запровадив в аналіз розподілу індивідуумом свого 

доходу елемент вибору. І головним чинником, що дуже важливо, регулювання 

спекулятивного попиту, як і всього попиту на гроші. Кейнс вважав норму 

процента. Тому сукупний попит на гроші (М) у Кейнса складається з двох 

частин: трансакційного (М1), що є функцією доходу, і спекулятивного, що є 

функцією пооцента (М2): 

М= М1 +М2 = L1(y) + L2 (i) 

 

де L1(y) - функція доходу; 

L2(i) - функція процента. 

Кейнс не виключав можливості руйнівної інфляції при надмірному 

зростанні пропозиції грошей. Нарощування її може досягти такого рівня, за 



якого ставка процента знижується до критично 

низької межі. За нею економіка потрапляє в так звану «ліквідну пастку». 

Економічні суб'єкти віддають перевагу накопиченню ліквідності, перестають 

нарощувати дохідні активи, процентна ставка стабілізується і починає 

підвищуватися. У цих умовах перестає зростати інвестиційний попит, 

розривається ланцюжок зв'язку між грошима і виробництвом. Подальше 

зростання пропозиції грошей спричинить розбалансованість ринків, зростання 

цін та високу інфляцію. У цьому Кейнс убачав слабкість грошей як 

економічного регулятора та недостатню ефективність монетарної політики в 

стабілізації економіки. 

Ці висновки дали Кейнсу підстави звернутися до фіскально-бюджетної 

політики як надійнішого та ефективнішого способу економічного 

регулювання. Він вважав, що з допомогою регулювання податків та 

дефіцитного бюджетного фінансування суспільних потреб можна більш 

оперативно і дійово впливати на платоспроможний попит, ніж через 

монетарну політику. 

Проте слід зауважити, що надто вільне дефіцитне фінансування з 

державного бюджету призводить до такого ж самого надмірного зростання 

попиту та руйнівної інфляції, як і тривале проведення монетарної політики 

«дешевих грошей». Тому проблема полягає не у виборі шляху «накачування» 

платоспроможного попиту - монетарного чи фіскально-бюджетного, а у 

визнанні ефективного попиту вирішальною ланкою відтворювального 

процесу і в абсолютизації його ролі в цьому процесі. Реалізація такого підходу 

протягом тривалого часу неминуче призведе до інфляції незалежно від 

обраного шляху «накачування» ефективного попиту, що згодом проявилось в 

реальній дійсності країн, що управляли своєю економікою згідно з 

рекомендаціями Дж. М. Кейнса. 

Економічна теорія Кейнса глибоко вплинула на всю економічну думку 

Заходу. Вона була домінуючою протягом кількох десятиліть, її рекомендації 

широко застосовувалися в економічних програмах урядів більшості західних 



країн. Це пояснюється тим, що кейнсіанська доктрина з'явилася у розпалі 

великої економічної депресії 1929-1933 pp., коли традиційна монетарна 

політика була паралізована і виявилася неспроможною вивести економіку з 

глибокої кризи. Рекомендації ж Кейнса давали можливість активно впливати 

передусім на зайнятість і обсяги виробництва як «найвужчі» місця 

економічного розвитку, вказуючи шлях виходу з кризи. 

Коли період «великої депресії» минув (значною мірою завдяки 

кейнсіанській політиці «дешевих грошей»), погляди економістів і політиків 

все частіше стали звертатися до її інфляційної складової. І в міру зростання 

інфляції падала довіра до кейнсіанських рецептів. Дедалі більше дослідників 

звертали увагу на те, що концепції Кейнса не пристосовані для аналізу 

господарських ситуацій, що характеризуються стійким підвищенням 

загального рівня цін. Це призвело до критики кейнсіанства наприкінці 60-х - 

на початку 70-х років і до швидкого розчарування у цьому вченні. На перший 

план висунулася проблема інфляції і ролі в ній грошових чинників. Ця сфера 

аналізу завжди була традиційною вотчиною кількісної теорії. За 

кейнсіанством стійко закріпилася репутація «проінфляційної доктрини», що 

ігнорує цінову динаміку і приносить купівельну спроможність грошей у 

жертву завданням забезпечення високих темпів економічного зростання. 

Загальне розчарування в чудодійному характері кейнсіанських 

рецептів посилило вплив прихильників неокласичної теорії грошей, які 

істотно обновили традиційну кількісну теорію, надавши їй вигляду сучасного 

монетаризму. 

 

8 Сучасний монетаризм. Внесок М.Фрідмена в теорію грошей 

Сучасний монетаризм — один з найвпливовіших напрямів західної 

економічної думки, який від кінця 1970-х — початку 1980-х років багато в 

чому визначає зміст економічної політики провідних країн світу. 

Цей напрям економічної думки виник у зв’язку з пошуком шляхів 

подолання інфляції, тривале зростання якої ставилося за провину в 



економічній політиці, що проводилася за кейнсіанськими ідеями. Якщо 

кейнсіанство ставило за мету пошуки інструментів для боротьби з безробіттям, 

то монетаризм виник як спроба подолання наслідків інфляції. 

Представниками цього напряму стали економісти чиказької школи на 

чолі з Мілтеном Фрідменом. Заперечуючи ефективність політики державного 

втручання в економіку, вони звинувачували теорії Дж. М. Кейнса у 

впровадженні основ інфляції. Головним джерелом криз і нестабільності 

економічного розвитку монетаристи назвали грошову сферу. Зокрема, вони 

виходили з того, що кількість грошей в обігу чинить домінуючий вплив на 

загальний потік витрат в економіці, а державний бюджет і примусове 

інвестування відіграють другорядну роль. І навпаки, за умов активного 

функціонування саморегульованого ринкового механізму економічні цикли 

згасають, економічні показники змінюються помірно, фізична маса товарів, 

що реалізується, стає керованою і передбачуваною. 

Прихильники монетаризму, прогнозуючи зростання товарної маси (на 

1-4%), через політику додаткової емісії грошей обґрунтували здатність 

держави підтримувати необхідну товарно-грошову рівновагу тривалий період. 

На цій основі М. Фрідмен запропонував застосовувати правило 

механічного приросту грошової маси щорічно в середньому на 4% (М), що 

охоплює вірогідні 3% (ВВП) приросту реального продукту і 1% (V) зниження 

швидкості обігу грошей. 

У спільній роботі («Історія грошей США, 1868-1960) М. Фрідмен та 

А.Шварц незаперечно довели, що номінальний обсяг ВВП перебуває в тісному 

зв’язку з пропозицією грошей. Динаміка ВВП, а значить і цін, прямує за 

динамікою маси грошей, що перебувають в обігу. 

Зміна темпів збільшення грошової маси, що перебуває в обігу, впливає 

на реальний обсяг виробництва швидше, ніж на абсолютний рівень цін. Ця 

зміна може впливати на швидкість обігу грошей. М. Фрідмен і А. Шварц 

стверджують, що величина (V) стабільна на коротких часових інтервалах, а 

змінюється на довготермінових інтервалах, проте зміни відбуваються плавно 



і можуть легко передбачатися. Це дало підстави монетаристам абстрагуватися 

від чинника (V) при визначенні впливу (М) на рівень цін. 

Програму реформування кредитно-грошової сфери США на засадах 

монетаризму М. Фрідмен запропонував у праці «Програма для монетарної 

стабільності» (1960), де Федеральній резервній системі США було 

рекомендовано забезпечити стійкі темпи зростання кількості грошей, не 

допускаючи сезонних коливань грошового запасу, проте в чистому вигляді 

жодна країна монетаристськими постулатами не скористалася, зберігаючи за 

собою свободу маневру та прийняття рішень залежно від особливості та 

специфіки ситуацій 

 

 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть сутність кількісної теорії грошей. 

2. Які соціально-економічні причини виникнення кількісної теорії 

грошей? 

3. У чому полягає сутність «трансакційного варіанта» кількісної 

теорії грошей? 

4. Поясніть причинно-наслідкові зв’язки у рівнянні обміну 

І. Фішера. 

5. У чому полягає сутність «кембриджської версії» кількісної 

теорії грошей? 

6. У чому полягає сутність «кон’юктурного варіанту»  теорії грошей? 

7. Внесок Дж. Кейнса у розроблення кількісної теорії грошей. 

8. У чому полягає специфіка рекомендацій Дж. Кейнса щодо грошового 

регулювання економіки? 

9. У чому полягає сутність монетаристської версії кількісної теорії 

грошей? 

 
 

?


