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Матеріальна винагорода хоча й відіграє головну роль у мотивації, але 
без урахування інших факторів не досягає всіх цілей. Вона повинна 
сполучатися із соціально-психологічними й організаційно-адміністративними 
факторами: визнанням колективу, участю в прийнятті управлінських рішень, 
владою, привілеями, цікавою роботою, просуванням по службі, 
комфортними умовами праці й т.д.  
 
 
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ГРОШОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 
 
О. І. МАКАРЕНКО, канд. екон. наук, доц., О. М. ГРИГОР’ЄВА 
Запорізький національний університет 

 
Становлення ринкової економіки в Україні пов’язано з використанням 

можливостей грошового ринку, який є визначальною складовою ринкового 
механізму. Проте, у процесі ринкових трансформацій роль та завдання 
грошового ринку поступово набувають нового змісту, пов’язаного зі 
зростанням ролі монетарних чинників в економічних процесах. 

Дослідження грошового ринку є складовою більшості монетарних 
теорій, що пов'язано з його важливою роллю в економічних процесах. 
Сучасні моделі грошового ринку розвиваються в межах, окреслених, з одного 
боку, кейнсіанцями, з другого – монетаристами. Неокейнсіанці та 
представники неокласичного синтезу намагаються поєднати переваги 
державного регулювання економіки з можливостями ринкових сил в 
оптимізації функціонування механізмів грошового ринку. 

Розвиток грошового ринку пов’язаний з інтеграцією усіх сфер 
соціального життя суспільства в товарно-грошові відносини та формування 
на їх основі ринкових механізмів, спроможних утвердити тенденції 
економічного зростання [1, c. 245]. 

Грошовий ринок забезпечує державне регулювання економіки 
ринковими методами та досягнення цілей засобами грошово-кредитної 
політики. Роль та функції грошового ринку в перехідній економіці поступово 
наближаються до завдань, властивих сучасним ринковим економікам.  

Грошовий ринок - це особливий сектор ринку, на якому здійснюються 
купівля та продаж грошей як специфічного товару, формуються попит, 
пропозиція і ціна на цей товар. Визначальний вплив зміни попиту та 
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пропозиції грошей на ставку процента як їх ціну є свідченням 
підпорядкованості грошового ринку загальним закономірностям 
функціонування ринку взагалі. 

Проблематику грошового ринку досліджували у своїх роботах 
Дж.М. Кейнс, Л. Лоуренс, Д. Самуельсон, Д. Сакс, С. Харрис, Дж. Хікс, 
І. Фішер, М. Фрідмен та ін. У вітчизняній економічній науці проблеми 
грошового рнку та трансформаційних перетворень досліджували у своїх 
працях українські вчені Г. Башнянин, А. Гальчинський, В. Геєць, 
О. Дзюблюк, А. Мороз, І. Михасюк, С. Злупко, С. Науменкова, О. Шаров та 
ін. Проте складність та багатогранність проблематики грошового ринку 
лишили поза достатньою увагою його вплив на становлення ринкових 
механізмів у трансформаційний період [1, c. 7].  

У вітчизняній економічній науці ще не сформовані стратегічні 
орієнтири для підвищення ефективності державного регулювання грошового 
ринку. 

Для дослідження розвитку грошового ринку в Україні, побудовано 
модель залежності обсягу грошових коштів (Y), від обсягу ВВП (хt1) та 
обсягу експорту (хt2). Емпірична функція регресії, має вигляд: 

21 96,154,0-110775,23ˆ
ttt xxY   

Аналіз регресійного аналізу дозволяє зробити висновок, що збільшення 
обсягу ВВП на 1 тис. грн. при інших рівних умовах призведе до зростання 
обсягу грошових коштів на 0,54 млрд. грн. Збільшення обсягу експорту на 1 
тис. грн. при інших рівних умовах призведе до зростання обсягу грошових 
коштів на 1,96 млрд. грн. 

Міра якості моделі свідчить про те, що модель описує 97% вихідних 
даних. 

Отже, можна зробити висновок, що при зростанні обсягу ВВП та 
обсягу експорту буде збільшуватись обсяг грошових коштів за умови 
збереження існуючих тенденцій.  
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