
Тема 3. Грошовий ринок 

Семінарське заняття 4 

Тема. Функціонування грошового ринку 

План 

1.Суть, суб’єкти та об’єкти грошового ринку. 

 2.Характеристика фінансових інструментів грошового ринку. 

 3.Структура грошового ринку та характеристика його складових.  

4.Інституційна модель грошового ринку. 

 5.Попит на гроші та фактори, що впливають на нього. 

 6.Пропозиція грошей та механізм її формування. 

 7.Рівновага на грошовому ринку. 

Мета: після вивчення даної теми  студент повинен знати сутність та структуру грошового ринку, визначати 

категорію попиту та пропозиції грошей, визначати рівновагу на грошовому ринку.  

Література: 3; 10;11; 12; 14; 24; 27; 28; 34. 

Ключові поняття 

Грошовим ринком називають сукупність фінансових інституцій які забезпечують спрямування грошей від 

власників (реалізаторів) до позичальників (покупців). Об’єктом купівлі-продажу на ринку грошей являються 

боргові зобов’язання із коротким терміном. 

Ринок грошей - один із секторів грошового ринку, в якому об’єктом операцій виступають короткотермінові 

фінансові інструменти (строком до 1 року). 

Ринок капіталу є частиною фінансового ринку де формуються попит та пропозиція на середньострокові та 

довгострокові кошти (більше 1 року). 

Ринок конкуренції - це ринок де жоден із експоненів не має змоги контролювати ціни. Фактично, ціну диктує 

попит та пропозиція. 

Відкрита економіка - назва економічної системи із широкими зв’язками зі світовим ринком. 

Грошовою базою або грошима підвищеної сили є гроші що їх 

випустив у обіг центральний банк готівкою або у вигляді записів на рахунках, як зобов’язання центрального 

банку проти внутрішніх та закордонних активів. 

Банківський відсоток - процент який встановлюється у якості оплати за операції які були здійснені банком. 

Депозитний відсоток - процентна ставка, яку виплачують за вкладами фізичних та юридичних осіб. 

Ефектом витіснення є підвищення процентних ставок та зумовлене ним зменшення обсягів інвестицій через 

зростання відсоткової ставки. 

Ефект доходу - зміна співвідношень між поточним та майбутнім споживанням, як наслідок зміни реального 

доходу, спричинена зміною відсоткової ставки. 

Ефект заміни (заміщення) - виражається у змінах пропорцій між теперішнім та майбутнім споживанням у 

результаті зміни відносної вартості першого і другого. Іншими словами, покупці купують більш дешевий 

товар, замість аналогічного іншого із вищою ціною. 



Ефект Фішера - рівняння, яке визначає зв’язок між темпами інфляції процентних ставок, як реакцію на її 

зміни у співвідношенні один до одного. 

Заощадженням є певна частина доходу, що не була використана на поточні потреби і сплату податків. 

Інвестування - вкладення грошей у різні види активів, такі як розвиток виробництва, цінні папери, депозити 

та ін., що може працювати на підвищення прибутків. 

Інвестиційним оточенням називають систему яка забезпечує накопичення та розподілення фінансових 

ресурсів в умовах сучасної економіки. 

Інвестиційні можливості компаній представляють собою дохідність 

інвестицій, яка визначає попит. З боку економічної теорії розглядається як одна із головних причин, що диктує 

обсяг інвестицій та відсоткову ставку в економіці. 

Індивідуальною пропозицією заощаджень є залежність відсоткової 

ставки та обсягу заощаджень один від одного. 

Маржа - різниця між ставками позичкового та депозитного відсотка, який складає банківський прибуток.  

Міжбанківський відсоток - кредитний відсоток який видається одним комерційним банком до іншого. 

Мобільність капіталу - ступінь обмежень з якими капітали виконують переміщення від однієї держави до 

іншої під впливом зміни відсоткових ставок. 

Національний дохід - це сукупність усіх видів доходу сімейних господарств отриманих від збуту їх власних 

ресурсів за певний відрізок часу. 

Національний продукт - комплекс цін всіх товарів та послуг, які були продані сімейним господарствам для 

споживання, також за держзакупівлями, для приватних інвестувань та для імпорту.  

Нейтральність грошей - ситуація, колиу якій кількість грошей в економіці може впливати тільки на рівень 

цін, без зміни відсоткових ставок, рівня зайнятості та інших реальних показників. 

Обліковий відсоток - процент, який встановлюють у якості плати за кредити що надаються центральним 

банком комерційним банківським установам. 

Позичковий відсоток - відсоткова ставка, яку сплачує позичальник банківській установі за користування 

кредитом (позикою). 

Попит на гроші - потреба будь-якого суб’єкта економіки в певній грошовій сумі. 

Поточна каса - залишок готівкових грошей та поточних депозитів, який будь-якого моменту можна 

спрямувати на поточні платежі. 

Пропозиція грошей - поняття сукупного об’єму монет, купюр, депозитних вкладів та активів, що є ліквідними 

у економіці. 

Пряме фінансування - один зі способів, коли гроші переміщуються каналами ринку лише від власника до 

позичальника без фінансових посередників. 

Ринкова пропозиція заощаджень - комплексна пропозиція 

заощаджених коштів усіх домашніх господарств. 

Чисті інвестиції - загальний обсяг інвестицій окрім суми амортизації, що спрямована на їх фінансування. 

Ставка рівноваги - відсоткова ставка під дією якої попит та пропозиція на фінансовому ринку 

взаємоврівноважені. 



Схильністью до заощаджень називається вибір населення між поточним та майбутнім споживанням, що 

визначає пропозицію фінансів на ринку. 

Фінансовим посередником називають суб’єктів ринку, основною метою діяльності котрих є торгівля 

фінансовими інструментами. 

Фінансовий інструмент - це грошові зобов’язання, фінансові активи різного роду або цінні папери. 

Фінансування опосередковане - тип асигнування, коли гроші переміщуються між суб’єктами ринку за 

допомогою фінансових посередників. 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Що таке грошовий ринок? Чому його називають умовним ринком? 

 2. У чому полягає суть грошового ринку? 

 3. Які існують основні інститути грошового ринку 

. 4. Яка роль грошового ринку в економіці?  

5. Назвіть елементи грошового ринку.  

6. Що таке грошовий ринок? Дайте його визначення.  

7. Чим відрізняються операції купівлі-продажу на грошовому і товарному ринках? Що є спільного між 

грошовим і товарним ринками?  

8. Пояснити, у чому полягає різниця між грошовим ринком, ринком грошей та ринком капіталів.  

9. Які види інструментів використовуються на грошовому ринку? 

10. Яку роль у становленні ринкової економіки України відіграють засоби міжбанківського ринку? 

Рекомендовані реферати і фіксовані виступи 

1. Грошовий ринок в Україні та його структура. 2. Проблеми формування пропозиції грошей і тінізація 

економіки. 3. Особливості формування попиту на гроші в Україні. 4. Рівновага на грошовому ринку. 5. Види 

фінансових інструментів грошового ринку. 

Дослідницька робота 

1.Роль банківської системи в формуванні пропозиції грошей. 

 2.Міжбанківська валютна біржа України та її вплив на грошовий ринок.  

3.Валютна біржа України та її вплив на грошовий ринок. 

 

Викладач                                                                                                                                  С.В.Верблюд 


