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Анотація. 
Мета дослідження. Дослідження динамічного взаємозв’язку між товарним 
та грошовим ринками через вплив монетарного трансмісійного механіз-
му. Виявлення особливостей трансформації та ключових чинників моне-
тарних передавальних механізмів в окремих фазах економічного циклу. 
Методологія. В процесі дослідження було використано методи синте-
зу і порівняльного аналізу, діалектичний, абстрактно-логічний, методи 
групування та індукції. 
Отримані результати. В роботі досліджено динамічний взаємозв’язок 
зсуву кривих попиту та пропозиції на грошовому і товарному ринках, що 
спричинює циклічні процеси розвитку економічної активності. Визначено 
особливості впливу окремих монетарних трансмісійних механізмів в пе-
вних фазах економічного циклу. 
Цінність дослідження. Здійснено аналіз та побудовано модель динамі-
чного взаємозв’язку між грошовим і товарним ринками. Виявлено домі-
нуючі чинники, які впливають на стан економічних показників залежно 
від фази економічного циклу. Визначено можливість застосовування мо-
нетарних трансмісійних механізмів для пояснення зміни фаз економічно-
го циклу. Здійснено комплексний аналіз розвитку циклічних подій на гро-
шовому і товарному ринках з метою формування моделі якісних 
передбачень майбутніх змін в економіці. 
Ключові слова. Економічний цикл, процентна ставка, грошова маса, 
монетарний трансмісійний механізм, динамічна монетарна економіка. 

 
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими наукови-

ми чи практичними завданнями. Під час проведення аналізу 
циклічних процесів в економіці головним питанням є побудова 
високоякісного прогнозу майбутнього розвитку подій. Це дозво-
ляє суб’єктам господарювання передбачати зміну ключових еко-
номічних показників та приймати своєчасні і виважені рішення 
стосовно обмеження ризиків та збитків. Підприємці мають мож-
ливість визначення оптимальної точки відновлення господарсь-
кої активності, здійснення інвестицій та впровадження нових 
продуктів і технологій. Інститути макроекономічного регулю-
вання отримують інформацію для своєчасного припинення спе-
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кулятивної активності економічних суб’єктів, зниження кредит-
ного та ринкового ризиків. Крім того, це є необхідним для підт-
римання належного рівня ліквідності в економіці та створення 
передумов для відновлення ділової активності. 

Проте, динамічність економічного середовища суттєво ускла-
днює процес аналізу та прийняття рішень. Виникає потреба в чіт-
кій ідентифікації фази циклу економічної активності, визначенні 
особливостей трансформації монетарних передавальних механіз-
мів в умовах економічної динаміки. Є необхідним виділення та 
ранжування ключових чинників, які впливають на поступовий 
процес переходу економіки з однієї фази циклу в іншу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 
проблем динамічних змін в економіці та аналізом впливу на них 
монетарних трансмісійних механізмів займається велика кіль-
кість науковців: Дж. Тейлор, Ф. Мишкін, С. Ніколайчук, В. Мі-
щенко, О. Дзюблюк, А. Ставицький та інші, які вносять значний 
вклад в сучасну економічну теорію і практику циклічного розви-
тку економіки. Проте дана проблема потребує ще більш глибоко-
го аналізу та встановлення тісного взаємозв’язку з сучасними ма-
кро- та мікроекономічними моделями та практикою монетарного 
регулювання економічних процесів. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується стаття. Економічні процеси є динаміч-
ними за своєю природою, їм притаманна постійна зміна умов, 
можливостей та результатів господарської діяльності. Сучасна 
економічна наука намагається якомога глибше зануритися у вирі-
шення проблем економічної динаміки з метою побудови високоя-
кісних моделей розвитку, передбачення та коригування циклічних 
змін економічної активності. Розгляд даних процесів вимагає чіт-
кого розуміння передумов, трансмісійних механізмів та наслідків 
динамічної зміни фаз економічного циклу як на макроекономіч-
ному рівні так і на рівні діяльності окремого суб’єкта господарю-
вання. На вирішення цих питань спрямована дана стаття. 

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є вдос-
коналення динамічної моделі циклічного розвитку економіки 
шляхом виділення взаємозв’язку між товарним і грошовим рин-
ками. Головними завданнями є проведення аналізу можливості 
застосовування монетарних трансмісійних механізмів для пояс-
нення зміни фаз економічного циклу; виявлення чинників, які 
мають ключовий вплив на динаміку економічних процесів; виді-
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лення особливостей впливу окремих монетарних трансмісійних 
механізмів в певних фазах економічного циклу. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Виникнення та 
розвиток грошей створює дуалістичну модель економічного се-
редовища — грошовий оборот. З одного боку рухаються товари і 
послуги, а з іншого — гроші. З одного боку товарний ринок, а з 
іншого — грошовий. Рух активів на одному з ринків має дзерка-
льне відображення на іншому. Існування товарного ринку стає 
неможливим без грошового (саме існування товарного виробниц-
тва, побудованого на розподілі праці та спеціалізації, передбачає 
наявність грошей та грошових відносин) так саме як і функціону-
вання грошового ринку без товарного втрачає будь-який сенс (кі-
нцевою метою володіння грошима є задоволення власних ба-
жань, що можна здійснити лише на товарному ринку). 

При цьому суттєвим є те, що зміна стану на одному з ринків 
безпосередньо впливає і на інший. Зміна грошової маси чинить 
тиск на вартість активів на товарному ринку, розширює або зву-
жує можливості як збуту так і виробництва товарів та послуг. В 
свою чергу, зміни на товарному ринку спричинюють флуктуації 
попиту та пропозиції грошей і, в кінцевому випадку, зміну їх вар-
тості. Розширення грошових відносин призводить до зростання 
ємності товарного ринку, і навпаки, будь-яка стагнація на грошо-
вому ринку звужує можливості задоволення економічних потреб. 

Взаємозв’язок між товарним та грошовим ринками ретельно 
досліджувався у сучасній літературі, що знайшло відображення у 
побудові численних монетарних трансмісійних механізмів [1, 2]. 
Вони охоплюють всю структуру реального валового внутрішньо-
го продукту (Q) і впливають на всі його компоненти: споживання 
(C), інвестиції (I) та чистий експорт (NX). 

Канал процентних ставок: 

M↑ → R↓ → I↑ → Q↑ 

Зростання пропозиції грошей (M) сприяє зниженню середньо-
зваженого рівня відсоткових ставок (R) в економіці, що стиму-
лює розширення інвестиційних видатків економічних суб’єктів та 
рост ВВП. 

Гіпотеза доступності кредитних/інвестиційних ресурсів: 

M↑ → розширення доступу до кредитів/інвестицій → I↑ → Q↑ 
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В умовах обмеженої монетарної політики фінансові посередни-
ки обирають методи нормування кредиту замість підвищення від-
соткових ставок за позиками. Розширення грошової маси в таких 
умовах може відбуватись на тлі незмінного або дуже повільного 
зростання рівня середньозваженої відсоткової ставки. Збільшення 
доступності інвестиційних і кредитних ресурсів стимулює активні 
капіталовкладення і рост сукупних витрат в економіці. 

Теорія q Тобіна: 

M↑ → PA↑ → q↑ → I↑ → Q↑ 

Рост грошової маси спричинює піднесення на фондовому ри-
нку. Ринкова вартість компаній (PA) зростає відносно її віднов-
люваної вартості (спостерігається рост коефіцієнта q Тобіна). 
Доцільність капіталовкладень в новий фізичний та інтелектуаль-
ний капітал суттєво зростає, що викликає рост приватних інвес-
тицій та збільшення ВВП. 

Балансовий трансмісійний механізм: 

M↑ → PA↑ → моральний ризик↓ + несприятливий вибір↓ → I↑ → Q↑ 

Розширення грошової маси призводить до росту ринкової вар-
тості власного капіталу як приватних фірм так і корпорацій. Це 
помітно знижує рівень морального ризику та несприятливого ви-
бору під час прийняття інвестиційних рішень суб’єктами госпо-
дарювання. Якість активів зростає, що стимулює більші обсяги 
надання позик та інвестицій. ВВП збільшується. 

Гіпотеза впливу процентних ставок на споживчі витрати: 

M↑ → R↓ → С↑ → Q↑ 

Збільшення пропозиції грошей на тлі скорочення середньоз-
важеного рівня відсоткових ставок здешевлює та спрощує прид-
бання споживчих товарів, особливо довготривалого користуван-
ня. Цей процес стимулює економічне піднесення. 

Гіпотеза впливу багатства на споживчі витрати: 

M↑ → PA ↑ → багатство↑ → С↑ → Q↑ 

Рост грошової маси викликає піднесення на фондовому ринку. 
Зростання вартості фінансових активів спричинює збільшення 
багатства суб’єктів економіки і розширення їх купівельної спро-
можності. Таким чином рост оптимізму та фінансових можливос-
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тей домогосподарств стимулює споживчі витрати та рост реаль-
ного ВВП. 

Канал ліквідності: 

M↑ → PA ↑ → ймовірність фінансових проблем↓ → С↑ → Q↑ 

Зростання обсягу грошової маси та, як наслідок, вартості фі-
нансових активів, зменшують відчуття фінансової небезпеки у 
суб’єктів економіки. Їх схильність за мотивом завбачливості до 
накопичення високоліквідних активів як запасу купівельної 
спроможності стає меншою, а разом з цим зростає прагнення до 
володіння менш ліквідними споживчими активами довготривало-
го користування. Задоволення власним станом ліквідності та від-
чуття росту багатства сприяють зростанню споживчих витрат та 
піднесенню економічної активності. 

Канал кредитування: 

Банківські резерви↑ → Обсяги кредитування↑ → I↑ + С↑ → Q↑ 

Рост обсягів поточних та строкових депозитів в банківській 
системі призводить до розширення наявного вільного банківсь-
кого резерву. Це підвищує рівень ліквідності фінансових посере-
дників і створює передумови для здійснення ними активних 
(кредитних та інвестиційних) операцій. Зростання кредитно-
інвестиційного портфелю в свою чергу викликає рост ВВП. 

Канал валютного курсу: 

M↑ → R↓ → Е↓ → NX↑ → Q↑ 

Падіння середньозваженого рівня відсоткових ставок в економі-
ці, викликане ростом грошової маси, призводить до зниження по-
питу на депозити в національній валюті відносно депозитів в іно-
земній валюті. Таким чином рівноважний валютний курс (E) 
знижується при зворотному котируванні (спостерігається девальва-
ція національної валюти). Це робить вітчизняні товари дешевшими 
відносно їх закордонних аналогів і стимулює рост експорту та ВВП. 

Наведені трансмісійні механізми мають глибокий рівень нау-
ково-практичного обґрунтування в сучасній літературі [1, 2] та 
пройшли якісну економетричну (математичну та статистичну) 
перевірку у вітчизняних умовах [3, 4]. Крім того, розроблено та 
запропоновано до вжитку якісні рекомендації щодо впливу гро-
шово-кредитної (монетарної) політики НБУ на дію монетарних 
трансмісійних механізмів у вітчизняних умовах [5, 6]. 
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Проте, викладені вище трансмісійні механізми, залишаються 
переважно лінійними за своєю природою і не враховують циклі-
чних процесів зміни ділової активності. З іншого боку, їх переда-
вальний механізм можна використати для пояснення зміни фаз 
економічного циклу і пов’язати динаміку монетарних трансмі-
сійних механізмів з циклічними процесами в економіці. 

Спираючись на результати попереднього дослідження [7], ди-
наміку зміни ключових економічних показників можна зобразити 
у таблиці №1. 

Таблиця 1 
Поєднання фаз економічного циклу  

та динаміки ключових економічних показників 

Найменування фактору Пожвавлення Зростання Рецесія Депресія 

Відсоткова ставка ↓ ↑ ↑ ↓ 

Обсяг грошової маси ↑ ↑ ↓ ↓ 

Інфляція ↓ ↑ ↑ ↓ 

Обсяг реального ВВП  ↑ ↑ ↓ ↓ 

Зсув кривої пропозиції праворуч – ліворуч – 

Зсув кривої попиту – праворуч – ліворуч 

 
Крім того, згідно того ж дослідження [7], ключовими факто-

рами, які чинять вплив на зсув кривих попиту та пропозиції є: 
високий рівень ліквідності – зсув кривої пропозиції праворуч 
високий рівень дохідності – зсув кривої попиту праворуч 
високий рівень інфляції – зсув кривої пропозиції ліворуч 
високий рівень кредитного ризику – зсув кривої попиту ліворуч 

Можна узагальнити цю інформацію у Таблиці № 2: 
Таблиця 2 

Важливість впливу ключових факторів  
у певних фазах економічного циклу 

Найменування фактору Пожвавлення Зростання Рецесія Депресія 

Ліквідність +++ ++ + ++ 

Дохідність ++ +++ ++ + 

Інфляція + ++ +++ ++ 

Кредитний ризик ++ + ++ +++ 
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Пояснення до таблиці № 2: 
+++ — максимальний рівень впливу даного чинника в цій фазі 

циклу 
++ — помірний рівень впливу даного чинника в цій фазі циклу 
++ — мінімальний рівень впливу даного чинника в цій фазі 

циклу 
Рост сукупного доходу провокує зростання споживання та за-

ощаджень, в той час коли його скорочення призводить до відпо-
відного зниження сукупних витрат та інвестицій. Оскільки обид-
ва ринки, товарний і грошовий, відображають єдиний процес 
грошового обороту у двох формах — товарній і грошовій, то і 
одномоментні напрямки змін на цих ринках будуть майже дзер-
кальними (різниця має полягати лише у різній еластичності кри-
вих попиту та пропозиції на обох цих ринках). 

Під час першої фази циклу — «Пожвавлення», ми маємо змо-
гу спостерігати відновлення економічної активності, що супро-
воджується правостороннім зсувом кривої пропозиції на грошо-
вому і товарному ринках з положення S1–S1 у стан S2–S2 (система 
графіків №1). 

Система графіків №1 

 

Q Q2 
Q1 

B

A

D1 S2 S1 

Зсув кривої пропозиції праворуч Зсув кривої пропозиції праворуч 

Грошовий ринок Товарний ринок 
Р

D1 
S1  S2 

Фаза «Пожвавлення» 

MM2 M1 

R2 

R1

B 

A 

D1 S2 S1 

R 
D1 

S1 
S2 

P1 

P2 
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В цей час найбільш рельєфно можна побачити дію каналу 
процентних ставок та кредитного каналу. Дефляційні процеси 
повертають гроші в реальні інвестиційні проекти, що призводить 
до зниження відсоткових ставок і зростання інвестиційного поте-
нціалу. Відбувається масове оновлення та розширення основного 
капіталу, впровадження нових перспективних продуктів та тех-
нологій. 

На початку цієї фази циклу сповільнення падіння цін на акти-
ви та стабілізація попиту на товари і послуги зменшує рівень 
кредитного ризику та стимулює попит на фінансові активи, ро-
зширюючи обсяги інвестування та пропозиції на грошовому 
ринку (пропозиція грошей це одночасно і попит на активи). На-
явність незадіяних виробничих потужностей (незадіяних еконо-
мічних ресурсів) обмежує зростання витрат на їх утримання (фік-
совані витрати) та спричинює розширення виробництва (наявний 
високий рівень безробіття блокує рост витрат на оплату праці). 
Спостерігається домінування приросту інвестиційних витрат над 
приростом споживчих витрат. 

Крім того, реальна відсоткова ставка дуже висока, що впливає 
на бажання суб’єктів економіки позичати та давати в борг. В да-
ному випадку перевагу отримують кредитори, що стимулює, се-
ред іншого, до вкладення грошей на банківські депозити. Надви-
сокий рівень ліквідності розширює інвестиційний потенціал і 
веде до додаткового зниження рівня ризиків в економіці. Спосте-
рігається горизонтальна крива доходу (доходності) з переходом у 
круту зростаючу криву доходу. 

Низький рівень прибутковості, який є наслідком попередньої 
депресії, підштовхує науково-технічний прогрес. Інновації є го-
ловним чинником економічного зростання і присутні у всіх фазах 
циклу, але найбільшого поштовху процес нововведень отримує 
саме у цій стадії. Це викликає, з одного боку, зниження собівар-
тості виготовлення продукції, а з іншого — створення нових про-
дуктів (розширення ринків збуту). 

Починає ефективно працювати канал валютного курсу. Роз-
ширення експорту товарів та послуг може бути одним з ключо-
вих драйверів відновлення зростання економіки. Приплив інозе-
много капіталу (у формі кредитів та інвестицій) додає потужного 
імпульсу у цій фазі циклу. В той час, коли імпорт капіталу здатен 
суттєво пришвидшити та поглибити процес зростання економіки, 
його експорт (навіть за наявності дуже низьких відсоткових ста-
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вок і «надлишку» капіталу) перешкоджає відновленню економі-
чної активності. 

Наприкінці першої фази циклу поступове зниження цін розши-
рює споживчі можливості суб’єктів економіки, а скорочення рівня 
середньозважених відсоткових ставок стимулює рост попиту на 
активи і, як наслідок, зростання їх вартості. Зниження рівня заро-
бітної плати, в свою чергу, викликає поступовий рост зайнятості. 

Проведення експансійної монетарної політики в цій фазі цик-
лу призводить до помітного тривалого зниження рівня відсотко-
вих ставок. Це відбувається завдяки відсутності інфляційних очі-
кувань, скорочення рівня цін та поступового відновлення 
тенденції до зростання доходів суб’єктів економіки. 

Друга фаза циклу — «Зростання», характеризується активним 
ростом всіх показників економічної активності, що наближає 
економіку до циклічного піку. Це відбувається завдяки доміну-
ючому правосторонньому зсуву кривої попиту на грошовому і 
товарному ринках з положення D1–D1 у стан D2–D2 (система гра-
фіків № 2). 

Система графіків № 2 

 

Зсув кривої попиту праворуч Зсув кривої попиту праворуч 

Грошовий ринок Товарний ринок 
Фаза «Зростання» 

MM2 M1 

R1

R2
B 

A 

D1 S1 

R 

D1 

D2 

D2 

S1 

Q Q2 Q1 

P1 

P2 
B

A

D1 S1 

P

D1 

D2 

D2 

S1 
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Балансовий трансмісійний механізм, теорія q Тобіна, канал лі-
квідності, гіпотези впливу багатства на споживчі потреби та дос-
тупності інвестиційних ресурсів виступають в цей час головними 
монетарними трансмісійними механізмами. У цій фазі простежу-
ється суттєвий рост доходів суб’єктів економіки, що стимулює 
зростання споживання. При цьому рост споживчих видатків про-
вокує рост вартості активів. Це підвищує рівень багатства та пла-
тоспроможності суб’єктів економіки що, в свою чергу, знову 
призводить до зростання вартості активів. Розширюються обсяги 
придбання активів в кредит та споживчого кредитування. 

Зростання прибутковості (як результат збільшення виручки 
внаслідок росту споживчих витрат) збільшує попит на грошово-
му ринку та стимулює інвестиції. Зростання доходів і рівня цін 
викликає додатковий попит на гроші за трансакційним мотивом. 
На ринку спостерігається помірно зростаюча крива доходу (тео-
рія домінантного середовища). 

Рост інфляційних очікувань збільшує схильність до витрачан-
ня грошей (на споживчі ті інвестиційні видатки). Інфляція боргу 
викликає додаткові інвестиції (з’являється відчуття нижчого рів-
ня ризику в економіці), а розширення доходів призводить до зро-
стання обсягів споживчого кредиту. 

Зростання доходів стимулює попит, що викликає зниження 
товарних запасів. Суб’єкти господарювання розширюють вироб-
ництво для їх поповнення, при цьому спостерігається скорочення 
періоду виробництва. Збільшення обсягів виробництва породжує 
попит на робочу силу. Це ініціює рост доходів найманих праців-
ників. Зростання рівня продуктивності праці та обсягів капіта-
ловкладень (інвестицій) збільшують попит на робочу силу і, як 
наслідок, викликають рост заробітної плати та споживчих мож-
ливостей суб’єктів економіки. 

Проте очікування зростання власних доходів (як за рахунок 
більш високого рівня заробітної плати так і завдяки росту вартос-
ті активів) спричинюють «ефект доходу» у робітників і пропози-
ція робочої сили починає поступово скорочуватись. З іншого бо-
ку, очікування зростання власних доходів стимулюють суб’єктів 
економіки до нарощування споживання пришвидшеними темпа-
ми. Це примушує наймачів ще більше підвищувати рівень заробі-
тних плат. Зростання багатства суб’єктів економіки (в т.ч. і за 
рахунок росту вартості фінансових активів та нерухомості) сти-
мулює споживання (зсув праворуч кривої попиту на товарному 
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ринку) за рахунок обмеження заощаджень. Приріст споживчих 
витрат починає відчутно випереджати динаміку інвестицій. 

Простежується тенденція зростання операцій з іпотекою. Об-
сяг будівельних робіт збільшується на тлі зростання цін на неру-
хомість. В свою чергу, рост цін стимулює споживчі видатки та 
спекулятивні інвестиції. 

В деяких секторах економіки починає простежуватись брак 
виробничих потужностей (незадіяних економічних ресурсів), що 
втілюється в більш відчутних темпах зростання рівня цін на їх 
продукцію (виробництво даних продуктів не встигає за ростом 
попиту на них). 

Проведення експансійної монетарної політики в цій фазі цик-
лу призводить спочатку до зниження рівня відсоткових ставок, 
але через певний нетривалий проміжок часу вони досягають рів-
ня значно вищого за початковий (зростаючі інфляційні очіку-
вання, значний рост цін та доходів). 

В третій фазі циклу — «Рецесії», спостерігається початок спа-
ду економічної активності, що супроводжується лівостороннім 
зсувом кривої пропозиції на грошовому і товарному ринках з по-
ложення S1–S1 у стан S2–S2 (система графіків № 3). 

Система графіків № 3 

 
Зсув кривої пропозиції ліворуч Зсув кривої пропозиції ліворуч 

Грошовий ринок Товарний ринок Фаза «Рецесія» 

MM1 M2 

R1 

R2
B 

A 

D1 S1 S2 

R 

D1 

S2 
S1 

Q Q1
Q2 
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D1 S1 S2 

P

D1 

S2 
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Домінуючий вплив на перебіг подій в цей час набувають такі 
монетарні трансмісійні механізми як канал процентних ставок, 
кредитний та валютний канали. Проте, вони починають діяти у 
зворотному напрямку оскільки реальна грошова маса поступово 
скорочується. 

Безробіття досягає найнижчого рівня і це обмежує потенціал 
подальшого економічного зростання. Рост рівня заробітної плати 
тисне на прибутковість бізнесу. Відсутність можливості розши-
рювати обсяги виробництва стимулює суб’єктів господарювання 
спрямовувати рост грошової маси (споживчого попиту) в напря-
мку підвищення загального рівня цін. Спостерігається поступове 
зростання витрат на одиницю продукції, що негативно впливає на 
можливості суб’єктів економіки. Зростає ймовірність банкрутст-
ва, що в свою чергу починає обмежувати процес інвестування. 

Суттєве зростання рівня відсоткових ставок знижує прибут-
ковість попередньо розпочатих проектів і продукує кредитні ри-
зики в економіці. Поточна вартість грошових потоків знижуєть-
ся. Починає зростати кількість банкрутств та випадків несплати 
по кредитах. Ланцюгова реакція взаємного неповернення боргів 
(як результат зниження обсягів виручки та зростання відсотко-
вих ставок) ще більше знижує платоспроможність суб’єктів го-
сподарювання. Зростає частка високо ризикових кредитів, від-
бувається порушення пропорцій між забезпеченням (застава та 
гарантії третіх осіб) та обсягами наданих кредитів, зниження 
частки власного капіталу та резервів в загальних пасивах бан-
ківської системи. 

Спостерігається зростання спреду доходності між високо ри-
зиковими та мало ризиковими облігаціями (зростає ризикова 
премія та премія за ліквідність). Крива доходу (доходності) пос-
тупово стає горизонтальною з тенденцією до спадної траєкторії (з 
одного боку, очікується падіння рівня відсоткових ставок (гіпоте-
за сподівань), а з іншого, зростає попит на короткострокові пози-
чки і падає на довгострокові активні інвестиції (теорія сегмент-
них ринків)). Реальна відсоткова ставка від’ємна. Позичальники 
отримують переваги за рахунок кредиторів. 

Рост вартості інвестиційних активів знижує прибутковість ка-
піталовкладень. Граничні витрати на залучення економічних ре-
сурсів (найм робочої сили, купівлю обладнання та сировини) 
швидко зростають, а граничний дохід (продукт) суттєво знижу-
ється (найм менш кваліфікованої та мотивованої робочої сили, 
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перенасичення ринку та високий рівень задоволення потреб спо-
живачів). Зростає рівень середніх витрат у суб’єктів господарю-
вання (спостерігається переміщення на більш високу точку на 
кривій середніх витрат). 

Підвищення цін на сировину (як результат спекуляцій (мані-
пуляцій) або обмеження можливостей зростання обсягів проду-
кування сировинних активів) започатковує інфляцію витрат. На 
додачу, профспілки намагаються чинити тиск на роботодавців 
активуючи спіраль «зарплата-ціни», що перетворює повзучу ін-
фляцію у галопуючу. 

Завдяки надвисокій прибутковості операцій фінансовий сек-
тор починає відтягувати грошовий капітал з реального сектора 
економіки. Капіталовкладення (інвестиції) з сектору реальної 
економіки переміщуються в сегмент спекулятивних операцій 
(нерухомість, фондовий ринок, ринок commodity). Будівництво 
досягає свого апогею. Спостерігається скорочення обсягів про-
дажу нерухомості, але бурхливе зростання цін стимулює будів-
ництво нових об’єктів. 

Ця фаза характеризується поширенням незапланованих інвес-
тицій у товарно-матеріальні запаси, що є наслідком відставання 
реальних обсягів реалізації продукції від запланованого рівня. 
Виробники починають притримувати товари на складах, очікую-
чи підвищення цін. Товарно-матеріальні запаси зростають, спо-
вільнюється темп реалізації продукції. Це знижує швидкість 
обороту обігового капіталу та попит на робочу силу. 

Реальні доходи найманих працівників поступово скорочують-
ся (спостерігається тенденція зниження рівня реальної заробітної 
плати). Суттєво знижуються споживчі витрати на придбання то-
варів довготривалого використання. Зростає частка податків у 
структурі витрат споживачів (фізичних осіб) за умови наявності 
прогресивних ставок оподаткування доходів. Обсяги виробниц-
тва, споживання і зайнятості знижуються на тлі зростання цін на 
ринку. 

Інфляція поступово знищує заощадження та впевненість у 
майбутньому економічних суб’єктів. Дебітори (позичальники) 
отримують перевагу над кредиторами. Банківська паніка та набі-
ги вкладників руйнують фінансову систему, знижують її плато-
спроможність та довіру до фінансових установ. Відбувається лік-
відація інвестиційних проектів та зменшення грошової маси. 
Скорочення процесу грошово-кредитної мультиплікації спостері-
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гається за напрямками скорочення депозитної бази та неповер-
нення кредитів, зростання частки готівки та обмеження активних 
операцій. 

Відтік капіталу за кордон спричинює девальвацію національної 
валюти, рост цін та відсоткових ставок, кризу ліквідності, непла-
тоспроможність банківських установ та падіння якості їх активів. 

Проведення експансійної монетарної політики в цій фазі цик-
лу не здатне зупинити зростання рівня відсоткових ставок. Це 
пов’язано з надвисокими інфляційними очікуваннями та випере-
джаючим ростом цін над збільшенням обсягів доходів суб’єктів 
економіки. 

Четверта фаза циклу — «Депресія», супроводжується синх-
ронним зниженням всіх якісних показників економічної активно-
сті, припиненням спекулятивних операцій та очисткою ринку від 
малоефективних інвестиційних проектів. Це відбувається завдяки 
домінуючому лівосторонньому зсуву кривої попиту на грошово-
му і товарному ринках з положення D1–D1 у стан D2–D2 (система 
графіків № 4). 

Система графіків №4 
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Так саме, як і у другій фазі циклу, ключову роль на даному 
відрізку економічного циклу відіграють такі монетарні трансмі-
сійні механізми як: канал ліквідності, балансовий трансмісійний 
механізм, теорія q Тобіна, гіпотези впливу багатства на споживчі 
потреби та доступності інвестиційних ресурсів. Але, на відміну 
від фази «Зростання», всі процеси розгортаються у зворотному 
напрямку. 

Це відбувається на тлі скорочення обсягу продаж та прибут-
ків, низької завантаженості виробничих потужностей, банк-
рутств та зниження рівня заробітної плати. Спостерігається тен-
денція схильності до заощадження, обсяги реалізації продукції 
стрімко падають, що додатково знижує рівень доходів суб’єктів 
господарювання. Товарно-матеріальні запаси досягають макси-
муму. Згортання інвестицій та девальвація валюти призводять 
до додаткового скорочення сукупного попиту (звуження ринків 
збуту). 

Зниження цін, доходів провокує банкрутства позичальників та 
поширення недовіри на фінансових ринках. Суттєве знецінення 
застави та власного капіталу підприємств значно підвищують рі-
вень кредитного ризику та неплатоспроможності в економіці (ка-
рколомно зростає моральний ризик). А стиснення кредитування 
та втрата частини депозитів, в свою чергу, скорочують обсяг 
грошової маси. Індекси фондового ринку знижуються, банки сти-
каються з кризою ліквідності. На ринку спостерігається спадна 
крива доходу (рівня відсоткових ставок). 

Дефляційні процеси стимулюють заощадження та відтерміну-
вання часу здійснення витрат споживачами. Тривалість виробни-
чого періоду подовжується. Спостерігаються тенденції до розго-
ртання цінових війн (переважно у високо конкурентному 
середовищі та сегменті товарів короткострокового споживання і 
послуг), масових звільнень (переважно у монополізованих сегме-
нтах економіки та секторі товарів інвестиційного напрямку). На-
магання мінімізувати витрати за рахунок впровадження більш 
економічної та продуктивної техніки призводить до додаткового 
тиску на обсяги зайнятості та доходи працівників. 

Спостерігається панічне вилучення вкладів, несплата по кре-
дитах та облігаціях, падіння вартості цінних паперів. Премія за 
ризик (між облігаціями з різним рейтингом) досягає найвищого 
рівня. Суцільна криза довіри руйнує банківську систему та дово-
дить кредитні ризики до абсолюту. 



ISSN: 2310-9734 Фінанси, облік і аудит. 2018. Випуск 2 (32) 

217 

Падіння обсягів виробництва сприяє поступовому знижен-
ню надлишкових товарно-матеріальних запасів. Дефляційні 
процеси викликають зростання відносної вартості робочої си-
ли, що стимулює науково-технічний прогрес та заміну людсь-
кої праці механізованою (комп’ютеризованою). Масові банк-
рутства прибирають з ринку слабкі компанії. Відбувається 
оптимізація витрат шляхом зниження (збалансування) затрат 
на оплату праці, здешевлення вартості сировини та підвищення 
продуктивності праці. Знецінення вартості капітальних активів 
збільшує потенціал прибутковості інвестиційних проектів та 
готує підґрунтя для майбутньої стабілізації та відновлення 
економічної активності. 

Таким чином, узагальнюючи динаміку монетарних трансмі-
сійних механізмів у всіх фазах економічного циклу, можна побу-
дувати комплексну таблицю №3. 

Таблиця №3 
Важливість впливу окремих монетарних трансмісійних  

механізмів в певних фазах економічного циклу 

Трансмісійний механізм Пожвавлення Зростання Рецесія Депресія 

Канал процентних ставок + + + – – – + + 

Гіпотеза доступності інвес-
тиційних ресурсів + – + + + – – – 

Теорія q Тобіна + – + + + – – – 

Балансовий трансмісійний 
механізм + – + + + – – – 

Гіпотеза впливу багатства 
на споживчі витрати + – + + + – – – 

Канал ліквідності + – + + + – – – 

Канал кредитування + + + – – – + + 

Канал валютного курсу + + + – – – + + 

 
Пояснення до таблиці №3: 
+++ — максимальний рівень впливу даного трансмісійного 

механізму в цій фазі циклу 
++ — помірний рівень впливу даного трансмісійного механіз-

му в цій фазі циклу 
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++ — мінімальний рівень впливу даного трансмісійного меха-
нізму в цій фазі циклу 

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку. Підсумовуючи, можна зробити певні висновки з да-
ного дослідження: 

- існує дуже тісний взаємозв’язок між грошовим і товарним 
ринками; 

- можна ефективно застосовувати монетарні трансмісійні ме-
ханізми для пояснення зміни фаз економічного циклу; 

- кожна фаза циклу як на грошовому так і на товарному рин-
ках характеризується певним набором домінуючих чинників 
впливу на стан економічних показників; 

- зміна фаз економічного циклу обумовлена майже дзеркаль-
ним зсувом кривих сукупного попиту та пропозиції на грошово-
му і товарному ринках; 

- фази економічного циклу накладаються одна на одну і мож-
на спостерігати динамічний взаємозв’язок між товарним і грошо-
вим ринками; 

- здійснюючи комплексний аналіз розвитку подій на грошо-
вому і товарному ринках ми маємо змогу сформувати високоякі-
сний прогноз майбутнього перебігу подій; 

- врахування особливостей дії монетарних трансмісійних ме-
ханізмів у певних фазах економічного циклу може суттєво під-
вищити якість існуючої грошово-кредитної політики. 
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Dynamic model of cyclical economic development: 
Monetary transmission mechanism 

 
Abstract 
Research objective. The objective supposes investigation of dynamic 
relationship between commodity and money markets through the impact of the 
monetary transmission mechanism, and identification of special aspects of 
transformation and key factors of monetary transmission mechanisms at 
certain phases of economic cycle. 
Methodology. In the process of research, synthesis and comparative analysis, 
dialectic method, abstract-logical method, and methods of grouping and 
induction were used. 
Findings. The paper examines the dynamics of the shift in demand and supply 
curves in the money and commodity markets, which cause cyclical processes 
of economic activity development. Special aspects of the influence of separate 
monetary transmission mechanisms during certain phases of economic cycle 
are determined. 
Value Added. Based on analysis, the model of the dynamic interconnection 
between money and commodity markets is constructed. The paper reveals 
dominating factors that influence the state of economic indicators depending 
on the phase of the economic cycle. The possibility of applying monetary gear 
mechanisms for the explanation of changes in the phases of the economic 
cycle is determined. Complex analysis of cyclical events development in the 
money and commodity markets was carried out in order to form a model of 
quality predictions of future changes in the economy. 
Key words: economic cycle, interest rate, money supply, monetary 
transmission mechanism, dynamic monetary economy.  

 
 
 


