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потребував не сокири, а м'яса. Безпосередній обмін сокири на зерно унеможливлювався. Тому з'явився 

посередник в обміні товарів, що його називають загальним еквівалентом. Поява загального еквівалента 

означає виникнення грошей, точніше товарних грошей, які мають внутрішню вартість. Загальний еквівалент 

- це товар, який має властивість обмінюватися на будь-який інший товар. В історії різних народів роль 

загального еквівалента виконували різні товари. В одних країнах еквівалентом була худоба, в інших - сіль, 

хутра, тютюн, мідь, залізо, срібло, золото тощо. 

В Україні - Русі функції загального еквівалента тривалий час виконували худоба і хутра. Врешті- 

решт роль загального еквівалента закріплюється за благородними металами - золотом і сріблом. З- поміж 

усіх товарів благородні метали за своїми природними властивостями найбільшою мірою пристосовані до 

виконання ролі грошей - вони подільні, добре зберігаються, однорідні, зручні для використання тощо. 

Однак застосування товарних грошей, зокрема благородних металів, також викликало чимало проблем. 

Насамперед, золота не вистачало впродовж усієї історії торгівлі. Тому виникли паперові гроші, потрібні не 

самі по собі, а для тих товарів і послуг, які на них можна купити. Вперше паперові гроші були випущені в 

Китаї у XII ст., в Європі вони з'явилися лише в XVII ст. Держава зосереджує у своїх руках випуск паперових 

грошей, що робить їх рідкісними. Окремі особи не мають права на випуск грошей, і такі спроби держава 

жорстоко карає. 

Кількість паперових грошей обмежена, що забезпечує їм купівельну спроможність. Паперові гроші 

не мають внутрішньої вартості і є грішми, бо держава визначає їх як такі за допомогою закону. З випуском 

паперових грошей виникає серйозна проблема захисту їх від підроблення. Сучасні паперові гроші мають 

здебільшого кілька ступенів захисту. З цією метою найчастіше застосовують захисні властивості паперу 

(водяні знаки, певний склад паперу), поліграфічний захист (спеціальні фарби, мікротекст), фізико-хімічний 

захист (використання магнітних полюсів тощо). 

У XX ст. настала ера банківських грошей, коли гроші існують у вигляді записів на рахунках у 

банках. У сучасних умовах простежується швидка еволюція всіх функціональних форм грошей - 

поширюються кредитні картки, чеки для туристів, електронні гроші. В усіх країнах в обігу нині 

перебувають лише паперові гроші й монети з неблагородних металів. Відбулася повна демонетизація 

золота, воно перестало виконувати функції грошей. 
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Макроекономічна нестабільність: циклічність розвитку ринкової економіки 

Рівень макроекономічного аналізу розглядає економіку як єдине ціле або як систему, яка 

складається з основних агрегатів: державний сектор, приватний сектор та домогосподарство. 
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Вивчаючи ці агрегати, макроекономіка намагається побудувати загальну схему структури економіки і 

зв'язки між крупними агрегатами. Тому макроекономічні дослідження різних економічних проблем 

охоплюють аналіз таких величин, як загальний об'єм продукції, загальний рівень зайнятості, загальний 

об'єм доходів, загальний об'єм витрат, загальний рівень цін. 

Однієї з основних проблем макроекономіки на сучасному етапі є досягнення й підтримка 

макроекономічної рівноваги, періодичні відхилення, від якого свідчать про наявність "хвороб" у системі 

ринкового господарства. Найважливішими проявами економічної нестабільності, "хвороб" ринкової 

економіки є циклічність, безробіття й інфляція. Циклічність як економічну закономірність визнають далеко 

не всі вчені-економісти. Однак вивчення реального життя підтверджує існування цього процесу, і 

циклічність як проблема не може не цікавити сучасної людини. 

Циклічність - це форма розвитку національної економіки й світового господарства як єдиного 

цілого, цей рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в цілому до іншого. Тому 

циклічність можна розглядати як один зі способів саморегулювання ринкової економіки. Тому що 

характерна риса циклічності - рухне по колу, а по спіралі, то вона є формою прогресивного розвитку. 

Криза є найскладнішою та найсуперечливішою фазою економічного циклу. З нею, з одного боку, 

пов'язані руйнівні сили: скорочення виробництва, масові банкрутства, безробіття, зниження життєвого 

рівня, наступ на соціальні завоювання трудящих і демократію, політична напруга, а з другого - криза 

виконує творчу функцію: циклічні коливання ділової активності є однією з умов економічного зростання, а 

сама криза - активною складовою частиною творчого процесу. Прискорюючи відмирання застарілих 

економічних систем, вона одночасно є важливою ланкою, що прискорює технічне і технологічне оновлення 

виробництва, структурну перебудову економіки. 

Інфляція - це знецінення грошей внаслідок надмірного зростання їх маси в обороті, що виявляє себе 

через зростання цін. Термін інфляція (їпйагіо) перекладається з латинської мови як "здуття". Формами 

прояву інфляції є зростання товарних цін, поглиблення товарного дефіциту, хронічний бюджетний дефіцит, 

падіння валютного курсу національної грошової одиниці, а в кінцевому рахунку, зниження купівельної 

спроможності грошей. 

Безробіття - це соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили (економічно 

активного населення) не зайнята у виробництві товарів і послуг. 

Отже, циклічний характер розвитку економіки зумовлений конфліктом між умовами виробництва й 

умовами реалізації, протиріччям між виробництвом, яке прагне до розширення, та зростанням 

платоспроможного попиту, який не встигає за ним. Економічна криза не тільки порушує пропорції 

суспільного відтворення, але й дає поштовх до рівноваги і збалансованості економіки. Механізмом 

циклічного руху виступає падіння цін (відповідно, знецінення основного капіталу і зниження заробітної 

плати). 


