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Тема 6 

Гроші, кредитна система.  
Грошово-кредитна політика 
 

З давніх-давен людство зробило  
три великі відкриття: вогонь, колесо й  

центральну банківську систему. 
(Вільям Роджерс) 

Якщо ви побачите, як цюріхський банкір 
вистрибує з вікна, стрибайте услід  

не замислюючись – напевно справа вигідна. 
(Вольтер) 

Робота ФРС полягає в тому, щоб прибрати  
чашу з пуншем в самий розпал вечірки. 

(Вільям Мартін) 
 
1. Гроші, їхні функції. 
2. Попит на гроші та пропозиція грошей. Рівновага на ринку грошей. 
3. Кредитна система. Структура сучасної кредитної системи. 
4. Комерційний банк в кредитній системі. Грошовий мультиплікатор. 
5. Грошово-кредитне регулювання економіки. 
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Тема є своєрідним продовженням попередньої, оскільки розглядає можливості проведення 

державою, окрім фіскальної, ще й грошово-кредитної політики. Потрібні деякі знання з курсу 
політичної економії. Актуальність теми посилюється в зв’язку з аналізом в подальших темах 
сучасних економічних концепцій. 

 

1. Гроші, їхні функції 

Сутність грошей виявляється в їхніх функціях. Функції грошей загальновизнані, 
незалежно від підходів до сутності грошей. Їх виконують і сучасні гроші, 
незважаючи на появу все нових їхніх форм. 

Найголовніші функції грошей: 
• засіб обігу (дозволяє уникнути незручностей бартеру: товар – гроші – товар, 

загальна купівельна спроможність); 
• міра вартості (можливість порівняти вартості окремих товарів і послуг); 
• засіб нагромадження (найбільш зручна форма зберігання багатства через свою 

ліквідність). 
 

2. Попит на гроші та пропозиція грошей. Рівновага на ринку грошей 

На грошовому ринку вживають стандартний інструментарій ринкової економіки: 
попит, пропозиція, рівновага. Рівноважним є відсоток, за умовою якого попит 
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грошей дорівнює їхній пропозиції. Стосовно попиту й пропозиції грошей існують 
дещо різні точки зору, які дозволяють між тим оперувати загальною моделлю. 

Серед економістів досі немає єдності в поглядах відносно показника, що оцінює 
пропозицію грошей. Що саме можна вважати грошима? Існує система показників 
(так звані грошові агрегати): 

М1 – гроші у вузькому значенні (готівка й чекові внески або внески до запитання) 
– гроші як засіб обігу; 

М2 = М1 + невеликі термінові внески (додаються гроші як засіб нагромадження);  
М3 = М2 + великі термінові внески (додаються ще менш ліквідні активи); 
М2 і М3 називають "майже гроші" (квазігроші). 
Інколи виділяють і L = М3 + цінні папери.  
НБУ класифікує грошову масу таким чином: 
М0 – готівка (гроші поза банками); 
М1 = М0 + кошти на поточних рахунках у національній валюті; 
М2 = М1 + строкові депозити у національній валюті та валютні кошти; 
М3 = М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків та цінні папери 

власного боргу банків. 
Питання, який з наведених грошових агрегатів є кращим для оцінки грошової 

маси, є предметом нормативного аналізу ("it depends"). Тож слід враховувати, для 
яких саме цілей потрібна оцінка грошової маси. Але слід зазначити, що останнім 
часом (з 80-х років) найчастіше перевага надається показнику М2, оскільки 
вважається, що саме він найкращим чином відбиває зв’язок грошової маси з іншими 
змінними в рівнянні Фішера. 

Грошова база (гроші високої ефективності за деякими визначеннями – В) – це 
сума готівкових грошей (C) та банківських резервів (R): 

B = C + R; 

M1 = C + D, 
де D – депозити населення. 

Враховуючи перехідний характер української економіки, слід зазначити, що в 
Україні, попри загальні схеми, обертаються зараз три типи грошей: 

• українські гривні; 
• американські долари, що ховаються під назвою "умовні одиниці"; 
• грошові сурогати (неплатежі). 
Останні слід вважати грошима, оскільки борги третіх осіб використовуються для 

розрахунків між двома іншими особами. Їхнє тривале існування можна пояснити і 
дією закону Грешема. Зрозуміло, що наявність подібних грошових форм ускладнює 
проведення грошово-кредитної політики. 
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Згідно з кейнсіанською теорією переваг ліквідності, попит на гроші існує 
внаслідок трьох причин:  

• трансакційний мотив (для укладання угод); 
• мотив перестороги (бажання забезпечити майбутні платежі);  
• спекулятивний мотив (у грошей є альтернативні витрати – втрачена вигода).  
Відсоток за Кейнсом – це нагорода за відмову від збереження багатства в ліквідній 

(грошовій) формі, величина якого залежить від переваг ліквідності. Кейнсіанська модель 
була запропонована достатньо давно, тому сучасна модель дещо інша. Вона, як правило, 
піддає сумніву мотиви, що запропоновані Кейнсом, враховує інфляцію, і одним з 
головних чинників, що визначає попит на гроші, вважає багатство. 

Найчастіше в теорії виділяють дві причини існування попиту на гроші: 
• гроші потрібні як засіб обігу – попит на гроші для укладання угод. Цей попит 

визначається обсягом номінального ВВП (MV = PY) і не залежить від ставки 
позичкового відсотка; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
• люди можуть зберігати свої фінансові активи в різних формах – готівці, банківських 

внесках (депозитах), валюті. Чим більший відсоток пропонують банки, тим менший 
існує попит на готівку – так званий попит на гроші з боку активів: 
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Загальний попит на гроші  

Dm = Dm1 + Dm2. 
Рівноважна ставка відсотка визначається взаємодією попиту на гроші й пропозиції 

грошей: 
 
 
 
 
 
 
 

3. Кредитна система. Структура сучасної кредитної системи 

Кредитна система складається з кількох рівнів: 
• Центрального банку;  
• комерційних банків. 
Крім цього, інституціональна структура грошового сектору вміщує інші фінансові 

інститути (фінансові, страхові, інвестиційні компанії, пенсійні фонди, кредитні 
спілки). В країнах з розвинутою ринковою економікою це достатньо розгалужена 
система, що дозволяє виділяти в кредитній системі третій і навіть четвертий рівні. 

Центральний банк (ЦБ) має монопольне право друкувати банкноти, регулювати 
грошовий обіг, зберігати золотовалютні резерви. Комерційні банки, на відміну від 
Центрального, працюють з населенням (Центральний банк є "банком банкірів"). В 
багатьох країнах капітал Центрального банку є власністю держави (Велика Британія, 
Франція, Німеччина, Росія, Україна). Але це необов’язково – в Швейцарії, Австрії, 
Японії співвласниками капіталу Центрального банку є юридичні й приватні особи. 

Значними особливостями відрізняється фінансова система США. Розглянути ці 
особливості корисно, оскільки система є найрозвинутішою і найскладнішою в світі. 
Вона має назву Федеральної резервної системи (ФРС) і складається, передусім, не з 
двох, а з трьох ланок: 

• Рада керуючих. Сім членів Ради призначаються Президентом і узгоджуються 
Конгресом. Термін повноважень – 14 років, але кожні 2 роки замінюється один член 
Ради. Таким чином, повністю Рада оновлюється один раз на 14 років, і Президент 
не здатний призначити Раду із своїх людей. Це ще один прояв відомої системи 
"стримань і противаг", на якій ґрунтується американська демократія; 

• 12 федеральних резервних банків у відповідних округах. Якщо більшість країн світу 
має один Центральний банк, то в США їх 12 (своєрідний компроміс між 
прибічниками централізації і децентралізації). Всі вони є центральними, оскільки 

M 
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мають право на друкування грошей і мають справу лише з комерційними банками, 
а не з населенням; 

• більше 10 тис. комерційних банків. 
Кредитна система дуалістична – вона вміщує національні банки (national banks) і 

банки штатів (state banks) в залежності від органу, який видав ліцензію.  
ФРС – абсолютно незалежна організація, вона є робочим органом Конгресу США, 

не несе ніяких зобов’язань перед виконавчою владою. Президент США призначає 
голову й членів Ради керуючих ФРС за згодою Сенату. Однак їхня діяльність 
взаємопов’язана – щотижня відбуваються зустрічі голови Ради керуючих, міністра 
фінансів і голови Ради економічних консультантів президента. Під час президентських 
виборів 2000 р. висовувалися пропозиції надати ще більше повноважень голові ФРС, а 
за президентом і конгресом залишити пости № 2 і № 3. Саме А. Грінспену (що 
переобраний на цю посаду вже вкотре з 1987 р.) більшість економістів приписують 
основні гучні досягнення американської економіки в 90-х роках. 

Певні відмінності має й організаційна структура Європейської системи 
центральних банків. Національні центральні банки підпорядковані в ній 
Європейському центральному банку, який відповідає за рішення з питань монетарної 
політики в Євроспілці. 

Кількість комерційних банків значно відрізняється в залежності від обраної 
моделі кредитної системи. Так, в США ліберальна модель економіки вимагає 
підтримання високого рівня конкуренції для ефективної діяльності кредитної 
системи. Тому комерційних банків тут дуже багато (в середньому на один 
комерційний банк припадає 20 тис. мешканців). В європейських країнах один 
комерційний банк обслуговує 150 тис., а японські банки – взагалі близько 850 тис. 
осіб. 

Достатньо прозорим є зв’язок між рівнем незалежності Центрального банку і 
темпами інфляції в країні (див. Сакс Дж., Мишкін Фр.). Згідно зі статистичними 
дослідженнями, він демонструє зворотну залежність між рівнем інфляції і ступенем 
незалежності ЦБ в країнах з розвинутою ринковою економікою в період 1970-1995 
рр. Особливий інтерес викликали ці результати з огляду на інфляційну змістовність 
70-х років. 

Найбільш незалежним може вважатися Національний банк Німеччини. Країна, 
що двічі протягом ХХ ст. зазнала гіперінфляції, свідомо обрала таку модель 
Центрального банку. Дойчебундесбанк визначає цілі й напрямки грошово-кредитної 
політики і навіть не узгоджує їх з урядом. Річний звіт про діяльність банку не 
затверджується ні урядом, ні парламентом. 

З отриманням Україною незалежності у вересні 1991 р. був створений НБУ. 
Згідно з Законом України "Про банки і банківську діяльність" була започаткована 
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дворівнева банківська система, що складалася з НБУ та комерційних банків, у тому 
числі Зовнішньоекономічного та Ощадного банків. Цей закон відігравав важливу, 
але здебільшого декларативну роль. Були визначені правові основи банків, порядок 
їхнього створення і закладені основні принципи діяльності. 

У травні 1999 р. Верховною Радою був прийнятий "Закон України про НБУ", в 
грудні 2000 р. – новий "Закон України про банки та банківську діяльність". 

Серед основних функцій Центрального банку зазвичай називають: 
• розробку певної грошово-кредитної (монетарної) політики з метою забезпечення 

економіки потрібною кількістю грошей та досягнення стратегічних цілей; 
• регулювання процесів створення, функціонування і ліквідації комерційних банків. 
Через перехідний характер української економіки перед НБУ поставали також 

специфічні задачі:  
• введення нової національної валюти, закріплення довіри до неї;  
• проведення антиінфляційної політики.  

4. Комерційний банк в кредитній системі.  
Грошовий мультиплікатор 

Головними дійовими особами кредитної системи є комерційні банки. Саме вони 
безпосередньо працюють з населенням. Основні їхні функції – прийом внесків і 

надання позик.  
Найважливіший інструмент для вивчення діяльності комерційних банків – це 

балансовий звіт. Він складається:  
• з активів (всі об’єкти власності, як реальної, так і фінансової, якою володіє банк);  
• з пасивів (всі грошові вимоги, що виставлені банку, окрім вимог його власників).  

Активи (млн. грн.) 

Готівка 2   

Обладнання 3 Власний капітал 5 

Пасиви (млн. грн.) 

Активи (млн. грн.)  

Готівка  52 Депозити  50 

Обладнання  3 Власний капітал  5 

Пасиви (млн. грн.)  

Активи (млн. грн.)  

Готівка  0 Депозити  50 

Резерви  52   

Обладнання  3 Власний капітал  5 

Пасиви (млн. грн.)  
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Активи повинні перевищувати пасиви на величину власного капіталу. Саме тоді 
банк може вважатися кредитоспроможним. Інше питання – наскільки ліквідні активи 
банку. Ліквідність комерційного банку характеризує його спроможність погашати 
зобов’язання за рахунок конвертації активів у реальні грошові кошти. 

Процес створення і розвитку комерційного банку можна дослідити за допомогою 
балансових звітів. 

1. Відкриття банку. Засновники складають наявні кошти (сума, що еквівалентна 1 
мільйону євро), купують необхідне приміщення та обладнання і відкривають банк. 

2. Банк починає виконувати свої функції. Перша з них – прийом внесків. 
Вкладники розміщують на депозитах 50 млн. грн.  

3. Кожен комерційний банк повинен мати обов’язкові резерви в Центральному 
банку (внески, розмір яких встановлюється в законодавчому порядку в певному 

співвідношенні до залучених коштів). Припустимо, що вся наявна готівка 
переводиться в Центральний банк як резерви (очікуючи нові надходження). Якщо 
комерційний банк тримає в центральному резерві більше, ніж потрібно за 
нормативом, він має так звані надлишкові резерви.  

Якщо норма обов’язкових резервів – 20%, то обсяг обов’язкових резервів = 

50 · 20% = 10. 
Надлишкові резерви = фактичні – обов’язкові = 52 – 10 = 42. 
Обов’язкові резерви робляться не з метою запобігання можливим втратам 

вкладників, головне їхнє призначення полягає в тому, що вони є своєрідним засобом 

Активи (млн. грн.)  

Резерви  32 Депозити  56 

Позики  26   
Обладнання  3 Власний капітал  5 

Пасиви (млн. грн.)  

Активи (млн. грн.)  

Резерви  6 Депозити  30 
Позики  26   
Обладнання  3 Власний капітал  5 

Пасиви (млн. грн.)  

Пасиви (млн. грн.)  

Резерви  32 Депозити  30 

Обладнання  3 Власний капітал  5 

Активи (млн. грн.)  
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контролю діяльності комерційних банків з боку Центрального банку. 
Взаємовідносини комерційних банків з Центральним в ринковій економіці 
докорінно відрізняються від таких відносин в командній, оскільки існує лише 
непряме регулювання. 

4. Розрахунки вкладників банку за допомогою чеків. Припустимо, що чеки 
виписані на загальну суму 20 млн. грн. В цьому випадку зменшуються резерви 
комерційного банку і відповідно зменшується обсяг депозитів. 

Обсяг обов’язкових резервів = 30 · 20% = 6. 
Надлишкові резерви = 32 – 6 = 26. 
5. Другою функцією комерційних банків є надання позик. Припустимо, даний 

банк надає їх в сумі 26 млн. грн. Балансовий звіт набуває наступного вигляду: 
Після того, як позики використані за призначенням, звіт змінюється: 
 
Обсяг обов’язкових резервів = 30 · 20% = 6. 
Надлишкові резерви = 6 – 6 = 0. 
Надлишкові резерви відіграють важливу роль у функціонуванні банків, оскільки 

саме на їхню величину (не більше) можуть бути надані кредити. 
Якщо окремий комерційний банк може надати позик на суму своїх надлишкових 

кредитів, то вся кредитна система здатна створювати гроші, помножуючи свої 
надлишкові резерви – йдеться про так званий грошовий мультиплікатор. За 
величиною він є зворотною відносно норми обов’язкових резервів. 

З таблиці видно, що кредити банків утворюють геометричну прогресію. Сума 
членів прогресії: 

 
 
 

 
де a – перший член прогресії (800); q = 0,8, тобто q = 1 – RR (RR – норма 
обов’язкового резерву в частках); n – кількість банків. 

Банк Величина нового внеску Обов’язкові резерви Надлишкові резерви 
(можливі позики) 

І 1000 200 800 

II 800 160 640 

III 640 120 512 

IV 512 102,4 409,6 

V 409,6 81,92 327,68 

,
q1
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q1

a
q1
q1aS
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Якщо n прямує до нескінченності, то qn
 прямує до нуля, тоді максимально 

можливу суму кредитів (потенційні можливості кредитної системи) можна 
визначити як 
 
 
де mm – грошовий мультиплікатор: 

 
  
 

 

5. Грошово-кредитне регулювання економіки  

Метою грошово-кредитної політики, як і фіскальної, є стабілізація економіки: стале 
економічне зростання, зайнятість, низький рівень інфляції, збалансування платіжного 
балансу. Досягти бажаного результату можна оперуючи пропозицією грошей. 

Існують три основні інструменти грошово-кредитної політики.  
• Операції на відкритому ринку, тобто купівля або продаж цінних паперів. Найбільш 

гнучкий інструмент, оскільки ним можна користуватися постійно і швидко, а в разі 
необхідності змінювати дії на протилежні. В країнах з розвинутою ринковою 
економікою він є найбільш вживаним інструментом монетарної політики, але в 
Україні не поширений через невеликий попит на ОВДП. 

• Встановлення певної норми обов’язкового резерву. Найбільш жорсткий 
інструмент, оскільки навіть незначна його зміна значно впливає на грошову 
пропозицію (завдяки відповідній зміні грошового мультиплікатора). Тому в 
країнах, що мають багатий досвід грошово-кредитної політики, норма 
обов’язкових резервів змінюється рідко і незначно (на 0,25-0,5%), а в деяких 
країнах взагалі відмовилися від використання цього інструменту.  

• Встановлення облікової ставки (відсоток, під який Центральний банк може надати 
позику комерційному). В Україні частіше вживається термін "ставка 
рефінансування" – норма відсотка за кредитами, які беруть комерційні банки у 
Центрального з метою кредитування інвестиційних проектів. Цей інструмент 
схожий на пряме регулювання, оскільки таким чином Центральний банк має 
безпосередню можливість впливати на дії кредитного. Обліковий кредит може 
надаватися під заставу цінних паперів (ломбардний) або через переоблік (купівлю) 
комерційних векселів. 

Означені інструменти можуть використовуватися з метою реалізації певного 
напрямку грошово-кредитної політики. В залежності від стану економіки – певної 
фази економічного циклу – слід проводити політику "дорогих" або "дешевих" 
грошей.  

mm,a
q1

aSn ⋅=
−

=

.
RR
1

q1
1mm =
−

=



117 Макроекономіка  

Під час "перегріву" економіки, коли панує інфляція, слід проводити політику 

"дорогих грошей", що спрямована на скорочення грошової маси в обігу 
(рестриктивна політика). Вона передбачає:  

• продаж банками цінних паперів;  
• збільшення резервної норми;  
• збільшення облікової ставки. 
Під час спаду слід проводити політику "дешевих грошей", що спрямована навпаки на 

зростання грошової маси в обігу (експансіоністська політика). Вона передбачає:  
• купівлю банками цінних паперів;  
• зменшення резервної норми;  
• зменшення облікової ставки. 
 
Цілі та зміст грошово-кредитної політики мають національні особливості: 
В Україні в 1992-94 рр. переважала політика дешевих грошей, а з 1995 р. – 

політика дорогих грошей. Але головною задачею політики було не сприяння 

r 

r1 

r2 

Sm 

Dm 

M 

r 

I1 I2 I 

S, I 

I1 

I2 

S 

Y Y1 Y2 

Банк 
Мета грошово-кредитної 
політики, що закріплена 

законодавчими документами 
Проміжний орієнтир 

ФРС США 
Максимальна зайнятість, стабільні 
ціни та помірні довгострокові 
ставки 

Показники М2 і М3, значення яких 
переглядаються раз на півроку 

Банк Японії Стабільність цін та стабільність 
фінансової системи Немає 

Європейський 
центральний банк Стабільність цін Інфляція споживчих цін 0-2% 

Банк Великої 
Британії Стабільність цін Індекс роздрібних цін – 2,5…1% 

протягом двох років 
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економічному зростанню, а передусім боротьба з інфляцією. На проведення грошово-

Функції грошей Function of money 

Міра вартості Standard of value, unit of account 

Засіб обігу Medium of exchange 

Засіб нагромадження Store of value 

Ліквідність Liquidity 

Пропозиція грошей Money supply 

Грошові агрегати М1, М2, М3, L Measures of the money (monetary aggregate) M1, M2, M3, L 

Майже гроші Near-money 

Термінові внески Time deposits 

Внески до запитання Demand deposits 

Перевага ліквідності Liquidity preference 

Трансакційний мотив Transaction motive 

Мотив перестороги Precautionary motive 

Спекулятивний мотив Speculative motive 

Попит на гроші для укладання 
угод Transactions demand for money 

Попит на гроші з боку активів Asset demand for money 

ФРС Federal Reserve system 

Норма резерву Reserve ratio 

Обов’язкові резерви Required reserves 

Надлишкові резерви Excess reserves 

Грошовий мультиплікатор Money multiplier 

Операції на відкритому ринку Open market operation 

Облікова ставка Discount rate 

Грошово-кредитна політика Monetary policy 

Політика дорогих грошей Tight money policy 

Політика дешевих грошей Easy money policy 
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кредитної політики в Україні впливають і міжнародні фінансові організації через 
певні вимоги до грошових індикаторів.  

Звісно, існують певні проблеми в проведенні грошово-кредитної політики: 
• Центральний банк може впливати на основні цілі грошово-кредитної політики 

лише непрямо; 
• реальний обсяг національного виробництва, на який треба вплинути, не є 

постійною величиною, він змінюється; 
• Центральний банк може контролювати лише одне – або пропозицію грошей, або 

ставку позичкового відсотка; 
• політика "дешевих грошей" може бути значно менш ефективна, ніж політика 

"дорогих грошей".  
 

Основні категорії 

Питання для самоконтролю 

1. Складіть рядок з наведених активів по черзі спадання їх ліквідності: золото, акція, 
казначейський вексель, банківський вексель, облігація, банкнота, цінні папери 
уряду, будівлі, споруди, банківське обладнання, офісні меблі. 

2. Чому в останні роки грошово-кредитна політика більшості країн ґрунтується на 
агрегаті М2, а не М1? 

3. Перегляньте три пояснення існування попиту на гроші. Яка причина, на Ваш 
погляд, найбільш відповідає дійсності? Чи відповідають ці причини умовам 
перехідної економіки? 

4. Які мотиви для тримання грошей застосовуються в таких випадках: 
• Ви вирішили відвідати аукціон і взяли з собою певну суму; 
• Ви перевели гроші з термінового рахунку на рахунок до запитання і плануєте 
відвідати фондову біржу; 

• вирушаючи до Києва, берете з собою додаткову суму грошей. 
5. Чому банки повинні мати норму обов’язкових резервів і дотримуватися неї? Уявіть 

собі, що Центральний банк не встановлює норму обов’язкових резервів для 
комерційних банків. Як в цьому випадку буде "працювати" банківський 
мультиплікатор? 

6. Припустимо, Вам треба вибрати банк для розміщення депозиту. За якими 
основними критеріями Ви будете обирати цей банк? 

7. В чому полягають особливості кредитної системи України? 
8. За кордоном в багатьох обмінних пунктах комісійні беруть не у вигляді відсотків, а 

у вигляді фіксованої суми (в Італії в банку Credito Italiano стягують 5 тис. лір за 
умов обміну будь-якої суми грошей). У чому тут полягає вигода і клієнта, і банку?  

9. Які процеси відбуваються в національній економіці, якщо порушується рівновага 
на грошовому ринку? 

10. Припустимо, що в економіці спостерігається: 
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• довготривала інфляція, яка відзначається високим рівнем; 
• довготривалий період спаду і зростання безробіття. 
Які заходи слід вживати Центральному банку з метою стабілізації економічного 
становища в країні в обох випадках? 

11. Чому в грошово-кредитній політиці існує дилема цілей, тобто неможливо 
одночасно регулювати грошову пропозицію й ставку відсотка? 

12. Визначте основні етапи розвитку грошово-кредитної системи України (див. 

Величко А. Становлення і розвиток грошово-кредитної системи України // 
Економіка України. – 2001. – № 5. – С. 8-13). В чому полягають принципові 
відмінності монетарної політики, що проводилася НБУ протягом 90-х років, від 
теоретичних схем? 

 

 

 

 

 

Готівкові гроші 4700 

Чекові внески 10200 

Невеликі строкові внески 11050 

Облігації держпозики 1350 

Великі строкові внески 5850 

Резерви в ЦБ 2050 

Ставка позичкового відсотка 11 12 13 14 

Попит на гроші з боку активів, млн. марок 350 300 250 200 

Реальний обсяг національного 
виробництва 

Рівень відсотка 
(r) Dm = 0,8Y – 16 r Sm – Dm 

1100 35   

1100 25   

1100 10   

1100 5   

1100 0   
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Задачі 

1. Використовуючи наведені дані про стан грошового ринку в країні, визначте 

показники М1, М2, М3, L. Який показник є "грошовою масою", "грошовою базою"? 
Яку частку складає "грошова база" в загальному обсязі "грошової маси"? 

 

2. За рік інфляція призвела до зростання цін в межах національної економіки в 1,5 
раза. Маса грошей в обігу збільшилася з 60 до 80 млн. крон. Одночасно позитивні 
зміни в банківській системі країни викликали підвищення швидкості обігу грошей на 
10%. Знайдіть зміни в обсягу продаж. 

3. Попит на гроші для укладання угод складає 10% від номінального ВВП, 
пропозиція грошей – 500 млн. марок. Попит на гроші з боку активів наведений нижче: 

 Тис. лей 

Готівка 19000 

Розрахункові та інші рахунки клієнтів 200000 

Резерви в ЦБ 30000 

Власний капітал банку 115000 

Інші кредитори 50000 

Інші дебітори 60000 

Депозити підприємств і організацій 100000 

Кредити, які надані підприємствам і організаціям 150000 

Позики, надані іншим банкам 50000 

Позики у інших банків 100000 

Державні цінні папери 115000 

Будова, обладнання 141000 

Власний капітал 200 

Резерви в ЦБ 27 

Будова, обладнання 233 

Позики 50 

Внески до запитання 110 
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Номінальний ВВП дорівнює 300 млн. марок. Знайдіть рівноважну ставку 
позичкового відсотка на грошовому ринку. Як вона зміниться, якщо пропозиція 

грошей збільшиться до 550 млн. марок? Зобразіть ситуацію графічно. 
4. Пропозиція грошей – 800. Попит на гроші Dm = 0,8Y – 16 r. За даними таблиці 

визначити відхилення попиту на гроші від пропозиції грошей, а також рівень 
відсотка, за яким на грошовому ринку встановлюється рівновага. 

5. Обсяг ВВП, що відповідає стану повної зайнятості, за умов ставки 6% 
дорівнює 330 млрд. форинтів. Відомо, що зміна позичкового відсотка на один пункт 
викличе зміну ВВП повної зайнятості на 15 млрд. форинтів. Визначте: 

• зміну ставки відсотка, якщо обсяг ВВП скоротився до 270 млрд.;  
• обсяг ВВП повної зайнятості, якщо ставка відсотка впаде з 6 до 4. 
6. Користуючись наведеними нижче даними, складіть у скороченому варіанті 

умовний балансовий звіт комерційного банку. Що є основним показником 
правильності виконання завдання й чому? 

7. Умовний балансовий звіт комерційного банку на певну дату має такі статті 
(тис. ескудо): 

Норма обов’язкового резерву – 20%. Складіть умовний балансовий звіт і визначте: 
• обсяг обов’язкових резервів; 
• на яку максимально можливу суму банк може надати кредит; 
• величину резервів і внесків до запитання після надання кредитів на суму, яка 

відповідає його максимальним фінансовим можливостям; 
• величину надлишкових резервів, що залишиться після надання цих кредитів; 
• максимально можливу величину кредитів, яку може надати вся кредитна система, 

якщо даний баланс розглядати як баланс всіх комерційних банків. 
8. Умовний балансовий звіт комерційного банку на певну дату має такі статті 

(тис. манатів): 
• Складіть умовний балансовий звіт комерційного банку. 
• За наступний звітний період в банківській системі відбулися зміни: Центральний 

банк встановив норму обов’язкових резервів 10% від суми депозитів. Банк вирішує 

Власний капітал 1000 

Позики, які надані банком 1000 

Цінні папери 600 

Депозити 2000 

Резерви в ЦБ 400 

Каса 1000 
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видати кредит на максимально можливу суму (готівка не береться до уваги). Чому 
дорівнює ця сума? Складіть новий балансовий звіт банку. 

• За наступний період в банківській системі відбулися зміни: Центральний банк 
збільшив норму обов’язкових резервів до 15%. Яка буде максимально можлива для 
банку сума кредитів, що можна надати? Як буде виглядати новий балансовий звіт 
банку? 

• Припустимо, що клієнт банку збільшив рахунок до запитання на 500 тис. манатів і 
вніс гроші готівкою. Як зміниться величина банківських резервів і максимально 
можлива сума кредитів, якщо норма обов’язкових резервів 10%? 

• Яку кількість грошей може створити вся банківська система? 
9. На рахунках комерційного банку 5 млрд. ларі. Визначте його максимальні 

комерційні можливості, якщо резерв банку складає 2 млрд., а норма обов’язкових 
резервів дорівнює 25%. 

10. Комерційний банк має 20 тис. дол. резервів і 100 тис. дол. на поточних 

рахунках. Норма обов’язкового резерву складає 20%. Клієнти вкладають в банк 5 
тис. дол., які поповнюють резерви. Скільки надлишкових резервів тепер в банку? 

11. Центральний банк викупає облігації на суму 10 млрд. дол.: на 5 млрд. – у 
комерційних банків і на 5 млрд. – у населення. П’яту частину отриманих грошей 
населення перетворює в готівку й зберігає зовні банківської системи. Норма 

Sm Dm r (%) I S ВВП 

400 600 2 700 100 600 

400 500 3 600 200 900 

400 400 4 500 300 1200 

400 300 5 300 400 1500 

400 200 6 200 500 1800 

(млрд. динарів) 

Грошові агрегати 1991* 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

M0 0.3 5 128 793 2623 4041 6132 7158 9583 

темп росту - 1667 2560 620 331 154 152 117 134 

M1 1.7 21 334 1860 4682 6315 9050 10331 14094 

темп росту - 1221 1629 544 252 135 143 114 136 

M2 2.4 25 482 3216 6846 9023 12448 15432 21714 

темп росту - 1050 1928 667 213 132 138 124 141 

M3** - - - - 6930 9364 12541 15705 22070 

темп росту - - - - - 135 134 125 141 
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обов’язкових резервів – 20%. Як зміниться пропозиція грошей, якщо можливості 
банківської системи по створенню грошей використані повністю? Яку політику 

проводить при цьому Центральний банк? 

Вклади населення 1995 1998 1999 2000 

Всього 616 3089 4283 6580 

В установах Ощадбанку 381 811 936 1272 

В інших комерційних банках 235 2278 3347 5308 

Вклади населення у комерційних банках України  
(в національній та іноземній валюті; на кінець року, млн. грн.)  

Надані кредити 1995 1998 1999 2000 

Всього 8471 16640 21793 30138 

У валюті:     

Національній 6173 8727 9392 13918 

Іноземній 2298 7913 12401 16220 

Кредити, надані банками України  
(залишки позик на кінець року, млн. грн.)   

Показники  1992 1994 1995 1996 1998 1999 

Емісія готівки до попереднього періоду, % ... 618 301 148 117 133 

Грошова маса (М3), млн. грн. 25 3216 6930 9364 15705 22070 

До попереднього періоду, % 11 р. 7 р. 213 135 125 141 

Норматив обов’язкового резервування, % 13 15 15 15 16,5 17 

Облікова ставка НБУ,%       

Встановлена 80 225,9 131 62,3 61,6 50 

Фактична ... 124,9 82,1 51,8 52,7 44,0 

Первинний ринок державних цінних паперів       

Обсяги продажу, тис. шт. - - 294 31474 114748 46847 

Рівень монетизації  
(М2 в національній валюті)  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Темпи зростання на рік (разів)          

% від ВВП          

Роки  
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12. Припустимо, норма обов’язкового резерву складає 10%, надлишкові резерви в 
кредитній системі відсутні, обсяг ВВП за умов повної зайнятості дорівнює 1200 млрд. 
динарів.  

Визначте: 
• рівноважний рівень ставки відсотка; 
• граничну схильність до заощаджень; 
• рівноважний рівень ВВП; 
• мультиплікатор доходу; 
• стан економіки; 
• грошовий мультиплікатор; 
• загальний обсяг продажу або купівлі державних облігацій комерційними банками, що 

необхідний для досягнення рівня ВВП, що відповідає стану повної зайнятості. 
 

 

Макроекономіка в дзеркалі української статистики 

1. Проаналізуйте структуру грошової маси в Україні, виходячи з даних таблиці. 
* Розрахунки МВФ. 
** До 1998 року М3 = М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків. 
 
2. За наведеними даними проаналізуйте динаміку та співвідношення банківських 

депозитів та наданих кредитів.  
3. Оцініть характер грошово-кредитної політики в Україні, виходячи з наступних 

даних. 
4. Заповніть таблицю та оцініть рівень монетизації української економіки. Порівняйте 

його з аналогічним показником країн Європи (в 1997 р. рівень монетизації склав: 
Німеччини – 67,4%, Франції – 67,7%, Італії – 47,7%, Великої Британії – 106,4%). 

Газетні публікації крізь призму макроекономіки 

(Лютий 2000 р.) "Алан Грінспен – легендарна особа. Невипадково під час його 
затвердження сенатор Філ Грем назвав його "найвидатнішим головою 
Центрального банку в історії світу". Президент Клінтон, дякуючи Сенату, заявив, 
що "мудре і зважене керівництво голови Грінспена забезпечило загальну довіру не 
лише в Америці, а і в усьому світі". 

Доволі красномовно цю довіру характеризує мінімальний за останні 30 років 
рівень безробіття в США – 4% від числа зайнятих. Зростання американської 
економіки, що почалося ще в 1992 році, також побило всі рекорди з тривалості. 
Минулого місяця період безперервного зростання перевершив попереднє досягнення, 
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що було відзначено в 60-ті роки завдяки зростанню замовлень для ВПК через 
в’єтнамську війну. Вражаюче зростання доходів американців – перш за все завдяки 
збільшенню їх прибутків від гри на біржі – призвело до безпрецедентного зростання 
бюджетних доходів. В Америці серйозно розглядають пропозиції про повне 
погашення державного боргу до 2010 року і навіть раніше. 

Всі ці досягнення американські економісти приписують не стільки адміністрації 
Клінтона, скільки генію Алана Грінспена. Він очолив ФРС ще в 1987 році, за часів 
президента Рейгана, а зараз переобраний на черговий чотирирічний термін. Коли 
цей термін мине, А. Грінспену буде вже 77 років. 

В умовах глобалізації світової економіки, рішення ФРС мають більш важливе 
значення, ніж резолюції ООН, постанови МВФ та політика уряду США. Кожен чих 
А. Грінспена, кожне слово й інтонація в його виступах розбираються на дрібні 
складові багатотисячною армією економічних провісників. 

Наприклад, він аж ніяк не розділяє оптимізму прибічників "нової економіки", які 
передбачають кінець епохи економічних криз й початок ери нескінченного 
процвітання. Багато разів Грінспен попереджував, що ціни на акції компаній, що 
пов’язані з новими технологіями, можуть бути переоцінені. І не тільки попереджав, 
а й вживав необхідних заходів для стримування занадто швидкого економічного 
зростання. 

Коли американський фінансовий ринок восени 1998 року зіштовхнувся з реальною 
небезпекою біржового краху, дії ФРС були швидкими й адекватними. Вчасно 
підвищені відсоткові ставки зменшили ажіотаж, а настільки незвичні для 
прибічника ліберальної економіки заходи з термінового врятування інвестиційного 
фонду LTCM, що загрався на фондовому ринку, запобігли паніці на біржі, що майже 
почалася. Це було, напевно, найсерйознішим випробуванням для Грінспена. Як 
наслідок – в минулому році, незважаючи на деякі похмурі прогнози, економічне 
зростання в США знов побило всі рекорди. Клінтон залишає економіку своїм 
спадкоємцям в такому блискучому стані, що економічні питання вже не 
виступають головним змістом передвиборчої кампанії. І демократи, і республіканці 
однаково підтримують Грінспена. 

Але якщо прогнози песимістів виправдаються і замість безпрецедентного 
економічного зростання в США почнеться депресія, Грінспен, безумовно, стане 
головним "хлопчиком для биття". Втім, Алан Грінспен, чудово розуміючи свою 
глобальну відповідальність, завжди виступає виключно обережно. Тому викрити 
його недооцінку можливих загроз американському процвітанню буде непросто". 


