
Лекція № __ 

Тема 3. Грошовий ринок 

План 

1.  Суть і структура грошового ринку.  

2.  Попит на гроші. 

3.  Пропозиція грошей. 

4.  Рівновага на грошовому ринку. 

 

 

1. Суть і структура грошового ринку 

 

Грошовий ринок – це сукупність усіх грошових ресурсів країни, які постійно 

переміщуються під впливом попиту і пропозиції 

Суб'єкти грошового ринку: 

1) комерційні банки; 

2) НБУ; 

3) держава;  

4) посередники;  

5) фірми;  

6) домашні господарства; 

7)  населення. 

Функції грошового ринку: 
1) формування та спрямування грошових потоків (перерозподіл фінансових ресурсів) в 

ефективні галузі та сектори економіки; 

2) емісія (випуск) фінансових інструментів, які можуть бути використані як засоби платежу,  

продані або обміняні на інші фінансові інструменти; 

3) формування ринкових цін на окремі види фінансових активів. 

Інструменти фінансового ринку – це боргові зобов'язання покупців перед продавцями 

фінансових активів. 

Цінні папери - це грошові документи, які свідчать про право володіння або про 

відносини займу, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником 

та передбачають, як правило, дохід у вигляді дивідендів або відсотків, а також можіивість 

передачі всіх прав за цими документами іншим особам. 

Види цінних паперів: 

- акції; 

- облігації внутрішньої та зовнішньої державних позик; 

- облігації місцевих позик; 

- облігації підприємств; 

- заощаджувальні сертифікати; 

- інвестиційні сертифікати; 

- векселі; 

- приватизаційні папери. 

Структура грошового ринку: 

1) за економічним призначенням ресурсів: 

- ринок грошей; 

- ринок капіталів; 

2)   за інституційними ознаками:  

-       ринок банківських кредитів; 

-       ринок продуктів інших фінансових інституцій; 

-       фондовий ринок; 

3)  за видом фінансових інструментів: 

-       ринок позичкових зобов'язань; 



-       валютний ринок; 

-       ринок цінних паперів. 

Ринок позикових капіталів (кредитний ринок) охоплює всі відносини стосовно 

накопичення кредитними установами коштів фізичних і юридичних осіб та їх надання у 

вигляді кредитів на умовах поверненості, строковості і платності, тобто об'єктом оперування 

є право на тимчасове користування коштами. 

Ринок цінних паперів об'єднує частину кредитного ринку (ринок боргових 

зобов'язань) і ринок інструментів власності. 

За інституційним критерієм ринок можна поділити на два сектори: сектор прямого 

фінансування та сектор непрямого фінансування. 

У секторі прямого фінансування кошти рухаються безпосередньо від продавців до 

покупців. 

У секторі непрямого фінансування зв'язок між продавцями та покупцями грошей 

реалізується через фінансових посередників, які спочатку акумулюють у себе ресурси, а 

потім продають їх кінцевим покупцям від свого імені. 

Залежно від призначення і ліквідності фінансових активів можна виокремити два 

основні сегменти грошового ринку: ринок грошей та ринок капіталів. 

На ринку грошей продають і купують кошти у вигляді короткострокових позик (боргові 

зобов'язання до 1 року). 

На ринку капіталів продають і купують кошти у вигляді середню- і довгострокових 

зобов'язань (понад 1 рік) та акцій. 

 

 

2. Попит на гроші 

 

Попит на гроші – це запас грошей, яким економічні суб’єкти прагнуть володіти на 

певний момент. 

Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші 

Попит на гроші залежить від таких економічних змінних:  

- рівня цін (інфляції) – (Р); 

- обсягу виробництва – (Q); 

- норми процента – (r). 

Функціональну залежність попиту на гроші математично можна записати так: 

Md = f (P,Q,r). 

Попит на гроші значною мірою залежить від величини ВВП або PQ. Підвищення 

рівня ВВП збільшує обсяг господарських операцій, що потребує для їх виконання додаткової 

кількості грошей (запасу грошей). 

 

3. Пропозиція грошей 

 

Пропозиція грошей – це кількість грошей, випущених емісійним банком і 

комерційними банками у канали готівкового і безготівкового грошового обігу.  

Грошова база визначає категорію грошей, яку безпосередньо може контролювати 

центральний банк. Грошова база (Мh) включає гроші готівкою (Мо) і банківські резерви (R). 

Отже, Мh = Мо + R. 

Банківські резерви – це гроші, що не перебувають в обігу і не входять до складу 

грошових агрегатів. (Мо, М1). 

Гроші готівкою можуть переходити у форму депозитних грошей, збільшуючи 

банківські резерви. Зв’язок між банківськими резервами та масою грошей в обігу можна 

визначити за допомогою грошового мультиплікатора (множника). 

Грошовий мультиплікатор – це величина множника (коефіцієнта), на яку 

збільшується кількість грошей в обігу в результаті операцій на монетарному ринку. 

Визначається за формулою: m = 1 + с/r + с, 

де с – відношення суми готівки до депозитів – Мо/D; 



    r – норма обов’язкового банківського резерву – R/ D. 

Пропозиція грошей (Мs) прямо пропорційна грошовій базі і залежить від величини 

грошового мультиплікатора (m). Пропозиція грошей визначається за формулою: 

Мs = Мh х 
c r 

с  1




, або Мs = Мh х m 

 

4. Рівновага на грошовому ринку.* 

 


