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Вступ 

Економічний розвиток країни багато в чому залежить від ефективності 

організації та функціонування її фінансової системи. Фінансові ресурси є основним 

рушієм економічних процесів як на макро-, так і на мікрорівні, забезпечуючи 

розвиток суб’єктів господарювання та держави загалом. Оскільки Україна 

відноситься до держав, економіка яких розвивається, то особливої актуальності 

набуває проблема ефективної організації та вдосконалення грошової системи 

країни, грошового обігу та розвитку кредитної системи та кредитних відносин 

Метою вивчення дисципліни «Гроші та кредит» є ознайомлення студентів з 

теоретичними та практичними засадами використання і функціонування грошей в 

умовах ринкової економіки, законами грошового обігу, функціонування грошового 

ринку та грошових систем, основами та закономірностями організації і регулювання 

кредитних та валютних відносин, взаємозв’язків в середині кредитної та валютної 

систем. 

Предметом дисципліни «Гроші та кредит» є дослідження основних категорій 

теорії грошей та кредиту, вивчення особливостей розвитку та функціонування 

грошово-кредитної системи в перехідній економіці України. 

В процесі вивчення дисципліни студенти повинні: 

- засвоїти сутність, функції, концепції та ролі грошей та кредиту в ринковій 

економіці; 

- зрозуміти закономірності та специфіку функціонування грошового ринку як 

теоретико-методологічної бази державної монетарної політики; 

- вивчити структуру та практичні засади функціонування грошової системи, 

основи побудови банківської системи та операцій банків; 

- отримати знання закономірностей розвитку і функціонування валютного 

ринку; 

- сформувати теоретичні і практичні знання питаннь теорії грошей та кредиту 

в розрізі економічної теорії;  

- вивчити функціонування грошово-кредитної системи України в 

об’єктивному середовищі економічних процесів макро- і мікрорівня, розглядаючи 

питання макро- і мікроекономіки;  

- вміти аналізувати особливості організації фінансів з точки зору теорії 

фінансів;  

- розуміти механізми регулювання кредитної, грошової та валютної системи в 

межах державного регулювання економіки і прогнозування; 

 - вивчити особливості організації та закони функціонування ринку 

фінансових послуг, фондового ринку, банківської системи та міжнародних фінансів. 
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Тема 1. Сутність і функції грошей. 

План. 

1. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. 

2. Розвиток форм грошей. 

3. Сутність грошей. 

4. Функції грошей: їх суть, сфери використання і відмінності. 

5. Сучасна економічна роль золота і дорогоцінних металів. 

6. Роль грошей як інструмента регулювання економіки України. 

Отже, раціоналістична концепція пов’язує виникнення грошей з певною 

раціональною угодою між людьми, спричиненою необхідністю виділення 

інструмента для обслуговування сфери товарного обігу і вдосконалення її 

функціонування. Еволюційна концепція грошей розкриває їх об’єктивне виділення 

із загальної товарної маси як найбільш придатного для виконання функції грошей 

товару в межах окремої суспільної форми товарного виробництва і обігу, 

пояснюючи ефективність грошей у ролі інструмента контролю за рухом товарів.  

Виконання грошових функцій здійснювалося різними видами і формами 

грошей в процесі еволюції товарно-грошових відносин, який зображено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Еволюція форм грошей 

Повноцінні гроші Неповноцінні  гроші 
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Товарні гроші Кредитні гроші 

 

Існують два закони функціонування кредитних грошей: 

емісія кредитних грошей зберігає в собі умови їх зворотного припливу 

(відкритий Дж. Стюартом); 

забезпеченість емісії грошей – видача позик в міру зростання попиту на них і 

їх погашення при його зменшенні. З погляду заставного права банку під 

забезпеченням розуміють матеріальну гарантію повернення кредиту. 

В економічній науці існують два підходи до визначення сутності грошей: 1) 

металістичний, 2) номіналістичний. Представники номіналістичної теорії 

визначають гроші як знаки вартості, умовні розрахункові одиниці, оскільки сучасні 

гроші не залежать від вартості золота і безпосередньо відображають вартість 

товарів. А металістична теорія підкреслює зв’язок сучасних грошей і їх купівельної 

спроможності із золотом. Економічна суть товарних грошей  - це особливий товар, 
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який виконує роль загального еквіваленту і функціонує як засіб обігу та збереження 

вартості. 

Паперові (кредитні) гроші за своєю економічною сутністю – це загальний 

еквівалент для всіх товарів і благ, тобто засіб вираження їх вартості. Вони не є 

товаром, оскільки не мають внутрішньої вартості, а тільки номінал для обміну. 

Реальною вартісною основою сучасних грошей є сукупна товарна маса, оскільки її 

величина визначає попит на гроші.  

Товарні гроші – це товар, який має внутрішню вартість. Вони виконують роль 

еквіваленту вартості товару в формі паперових грошей, які мають золоте 

наповнення, розглядаються як знаки вартості монетарного товару.  

Сучасні готівкові гроші мають відносну вартість, тому гроші в обігу 

виконують роль засобу платежу і декларуються державою. Вартість грошей 

формується під впливом ринку і визначається через корисність інших товарів та 

економічних послуг, які можна придбати за гроші. Корисність грошей пов’язана з їх 

рідкістю, або з постійним попитом на них. 

Гроші визначаються купівельною вартістю, а ціна грошей визначається як їх 

валютний курс. Відносна вартість грошей у функції засобу обігу визначається 

опосередковано як їхня купівельна спроможність, їх цінність порівняно з вартістю 

товарів і послуг, які можна на них купити: 

M

T
B 

.                                                 (1) 

Сутність грошей виявляється в їх функціях. Зміна економічної природи 

сучасних грошей в порівнянні із товарними грошами зумовила модифікацію їх 

функцій. В теорії грошей традиційно виділяють п’ять основних функцій: 1) міра 

вартості; 2) засіб платежу; 3) засіб обігу; 4) засіб нагромадження; 5) світові гроші. У 

змісті функцій грошей знайшов відображення еволюційний рівень їх  розвитку. 

Роль золота та інших дорогоцінних металів в економіці України має 

диверсифікований характер. Дорогоцінні метали, завдяки своїм фізико-хімічним і 

естетичним властивостям, широко використовуються у технічному виробництві, 

медицині, хімічній промисловості, ювелірній справі. З іншого боку золото, платина і 

срібло продовжують виконувати роль валютних металів в державних резервах і 

приватних скарбах. Формування і накопичення золотовалютного резерву 

проводиться з метою забезпечення стабільності грошової одиниці на внутрішньому 

та зовнішньому ринках та підвищення кредитоспроможності країни. Зростають 

обсяги накопичення дорогоцінних металів у вигляді скарбів приватними особами, 

оскільки є особливою формою збереження капіталу в умовах інфляції. Дорогоцінні 

метали на ринку користуються незмінним попитом, який випереджає пропозицію, а 

ціна на них постійно залишається високою. 

Операції з дорогоцінними металами здійснюються Державною скарбницею 

Національного банку України, що є окремим структурним підрозділом НБУ, 

призначеним створювати і зберігати запаси дорогоцінних металів та каміння і 

проводити операції з ними, створюючи золотовалютні запаси, які зараховуються до 

активів НБУ. Скупні пункти скуповують дорогоцінне каміння та метали у громадян 

за купівельними цінами, затвердженими міністерством фінансів за погодженням з 

НБУ та Міністерством економіки. 
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Гроші виступають основним інструментом регулювання економіки України, 

оскільки обслуговують не тільки сферу виробництва продукції, а і сферу обігу. 

Стимулюючий вплив на розвиток виробництва має короткострокове зниження 

вартості грошей на грошовому ринку, яка втілюється у величині позичкового 

відсотка за використання тимчасово вільних фінансових ресурсів. Це дає 

можливість залучити капіталовкладення у виробництво продукції, що зумовить 

зростання обсягів товарного виробництва і відновлення вартості грошей. Зростання 

позичкового відсотка гальмує розвиток економічних процесів у державі, зменшуючи 

обсяги запозичень та скорочуючи обсяги товарного виробництва, одночасно 

стимулюючи зростання споживання товарної продукції, що призводить до її 

подорожчання, стимулюючи інфляційні процеси та втрату вартості грошима. 

Регулювання курсу національної грошової одиниці по відношенню до 

світових грошей при його зростанні стимулює імпорт продукції, що створює 

конкуренцію на внутрішньому ринку і зменшення цін на товари. При зменшенні 

курсу національної одиниці спостерігається стимулювання експорту, бо продукція 

вітчизняного виробництва за ціною стає конкурентноздатною до закордонної на 

міжнародному ринку продуктів, що стимулює зростання обсягів товарного 

виробництва. 

Емісія грошей зумовлює зростання їх маси в обігу, що при незначних темпах 

стимулює економічний розвиток: зростаючі обсяги виробництва товарів потребують 

зростання грошової маси, що обслуговує їх товарообіг. 

Вивчаючи матеріали цієї теми необхідно звернути особливу увагу на 

вивчення суті грошей, форм, вартості та функцій, особливості їх еволюції та 

значення для регулювання економічних процесів у державі. 

 

 

Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки. 

План. 

1. Зміст грошового обороту, його структура за формою платіжних засобів 

та економічним змістом. 

2. Безготівковий і готівковий обіг як сфери грошового обороту. 

3. Грошова маса в Україні: базові гроші та грошові агрегати. 

4. Механізм балансування грошових потоків в окремих секторах та в 

обороті загалом. 

5. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають. 

6. Монетизація економіки. 

7. Регулювання швидкості обігу готівки та стабільності грошової одиниці.  

8. Закон кількості грошей, необхідних для обороту. 

9. Сучасні засоби платежу, що обслуговують грошовий оборот, їх 

економічні відмінності та особливості застосування. 

 

Процес безперервного руху грошей між суб’єктами економічних відносин у 

суспільному відтворенні називається грошовим оборотом.  У процесі руху доходів і 

продуктів (товарів і послуг) виникають взаємопов’язані, але протилежні за 

напрямом товарні і грошові потоки. Розглянемо базову модель грошового обороту 

на рисунку 1 
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На мікрорівні, у межах кругообороту окремого індивідуального капіталу, 

гроші є однією з функціональних форм капіталу, його складовою й елементом 

багатства, яким володіє власник цього індивідуального капіталу, вони вимагають 

для себе відповідної норми прибутку (доходу).  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Базова модель грошового обороту  

 

На макрорівні в сукупному грошовому обороті гроші функціонують тільки як 

гроші і не є функціональною формою капіталу, тому їх масу в обороті не можна 

вважати частиною багатства країни, тобто вона не збільшує сукупного капіталу 

суспільства подібно до капіталу окремого індивіда.  

Сукупний грошовий оборот здійснюється здебільшого теж за рахунок наявної 

в обороті грошової маси, грошовий ринок перетворюється у внутрішній елемент 

цього обороту і забезпечує перерозподіл наявної грошової маси з метою 

прискорення її обігу і найповнішого забезпечення потреб обороту в грошах у межах 

наявної їх маси, потреба в поповненні обороту додатковою масою грошей, яка може 

бути задоволена лише через додаткову емісію грошей.  

Структура грошового обороту за відмінностями і характером економічних 

відносин: грошовий обіг; фінансово-кредитний сектор; ( фіскально-бюджетний 

оборот – частина фінансово-кредитного сектору; кредитний оборот - частина 

фінансово-кредитного сектору; фінансовий оборот ).  

Залежно від форми грошей, в якій відбувається грошовий оборот, він 

поділяється на безготівковий і готівковий. У сфері готівкового обігу гроші 

рухаються поза банками, безпосередньо обслуговуючи відносини економічних 

суб'єктів. У сфері безготівкового обігу гроші переміщуються за рахунками в банках, 

не виходячи за межі банківської системи.  

Номінальний вираз усієї сукупності грошей у всіх формах, що перебувають в 

економічному обороті на визначений момент часу визначає величину грошової 

маси. 

 

 

 

Підприємства  

Ринок продуктів 

Населення   

Ринок ресурсів 

Фінансовий 

ринок 

Ресурси  Ресурси  

Продукти  Продукти   

Гроші  Гроші  

Гроші  Гроші  
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В основу визначення обсягу і структури грошової маси покладено агрегатний 

метод вимірювання пропозиції грошей. Під грошовим агрегатом розуміють 

групування  певної категорії грошових форм відповідно до рівня їх ліквідності. В 

Україні обсяг грошової маси визначають за чотирма агрегатами: 

М0 – готівка поза банками; 

М1 = М0+ депозити; 

М2 =М1+строкові депозити в національній і іноземній валюті; 

М3 = М2+кошти клієнтів за трастовими операціями банків та цінні папери 

власного боргу банків. 

До грошової бази входять готівка поза межами банківської системи та у касах 

банків, а також банківські резерви комерційних банків в НБУ. 

Збалансування грошового обороту, а отже, і його нормальне функціонування 

забезпечуються вирівнюванням двох ключових потоків - національного доходу та 

реалізації національного продукту. Між цими потоками існує внутрішній зв'язок, 

зумовлений єдністю процесу суспільного відтворення, що створює об'єктивну 

основу для їх вирівнювання. Ця обставина спричинює формування в процесі 

розподілу і використання національного доходу двох видів грошових потоків, які 

стосовно національного доходу можна назвати потоками відпливу і потоками 

припливу грошей. В загальній моделі кругообороту потік національного продукту 

повинен дорівнювати потоку національного доходу в іншому випадку матиме місце 

дефіцит державного бюджету.   

Національний продукт 
),( MXGIC 

        

Національний доход
,STC 
 

де (Х - М) -  величина, що виражає чистий експорт товарів і послуг. При 

розрахунку величини національного продукту імпорт віднімається із суми 

сукупного споживання та «ін’єкцій», щоб уникнути подвійного врахування, 

оскільки С, І та G вже включають в себе витрати як на імпортні товари, так і на 

вітчизняні. С – споживчі витрати, S – заощадження домогосподарств, І – інвестиції, 

Т – чисті податки – різниця між податковими платежами та трансфертами 

(дотаціями, субсидіями і пільгами),G – державні закупівлі, Х – експорт, М – імпорт. 

До потоків відпливу належать: чисті податки, заощадження сімейних 

господарств  та оплата імпорту. Потоки припливу охоплюють: інвестиційні витрати 

фірм , державні закупівлі урядових структур, надходження за експортом. В обсязі 

потоків відпливу зменшується використання сімейними господарствами 

національного доходу на внутрішньому ринку продуктів, що звужує можливості 

реалізації виробленого національного продукту. В обсязі потоків припливу 

збільшується надходження грошей на внутрішній ринок, вони повертаються в 

основне русло свого руху, що розширює можливості реалізації національного 

продукту. Якщо обсяги потоків відпливу і припливу грошей будуть   

урівноважуватися,   то   потоки   національного   доходу   і реалізації національного 

продукту збалансуються. 

Проте урівноваженість потоків відпливу і припливу грошей може бути 

досягнута тільки через механізм грошового ринку, який. виконує дві важливі для 

урівноваження вказаних потоків функції: 

(1) 
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1) трансформує заощадження сімейних господарств у нові види 

платоспроможного попиту (фірм та урядових структур); 

2) завдяки коливанню кон'юнктури (попиту і пропозиції грошей) зумовлює 

відплив зайвих грошей на світовий ринок або приплив їх зі світового ринку у разі 

дефіциту пропозиції грошей. 

Швидкість обігу грошей – це показник, який показує скільки разів певна 

грошова одиниця витрачається для купівлі товарів і послуг. Використовуючи 

кількісне рівняння І. Фішера, швидкість обігу грошей (V) можна визначити як 

співвідношення: 

M

PQ
V 

, 

Швидкість грошового обігу можна визначити як кількість обертів, що робить 

грошовий агрегат М1 або М2, щоб забезпечити визначений рівень економічної 

діяльності, який дорівнює номінальному ВВП. За цією формулою швидкість обігу 

грошей у банківській статистиці розраховується як відношення номінальної 

величини ВВП (Р*Q) до агрегату М1 або М2. Показник V показує, скільки разів 

номінальна грошова маса обертається, фінансуючи сукупні видатки або доходи.  

Фактори, що впливають на швидкість обігу грошей: 

 зміна обсягу, структури та ефективності суспільного виробництва; 

 величина і швидкість товарних потоків на стадії обміну;  

 розвиток ринкових зв'язків між суб'єктами процесу відтворення;  

 збалансованість попиту і пропозиції на ринку; 

 рівень розвитку маркетингу; 

 рівень інфляції; 

 рівень розвитку економічної інфраструктури, транспорту, торгівлі, 

банківської справи і ринку цінних паперів та ін.   

Порівнюючи зміни обсягів ВВП і грошової маси у довгостроковому періоді, 

можна зробити висновок: коли грошова маса зротає скоріше, ніж ВВП, то швидкість 

обігу грошей зменшується: і навпаки, якщо грошова маса зростає повільніше, ніж 

ВВП, відбувається прискорення обігу грошей. 

З показником швидкості обігу грошей обернено-пропорційно пов’язаний 

коефіцієнт монетизації ВВП – відношення грошової маси до номінальної величини 

валового внутрішнього продукту. 

,
ВВП

М
Км 

 
 де Км – коефіцієнт монетизації; М – маса грошей на кінець року, взята за 

агрегатом М2; ВВП – річний обсяг виробленого валового внутрішнього 

національного продукту (за поточними цінами). 

Оскільки усі чинники, які впливають на монетизації перебувають у тісному 

взаємозв’язку під дією попиту і пропозиції, тому ремонетизувати економіку за 

рахунок штучного збільшення пропозиції грошей неможна, а слід забезпечити попит 

на гроші, на який впливає рівень реального доходу. Тільки в міру зростання попиту 

на гроші повинна збільшуватися пропозиція грошей.  

(3) 

(2) 
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Регулювання швидкості обігу та стабільності грошей тісно пов’язане з 

регулюванням грошової маси в обороті. Важливою умовою забезпечення сталості 

грошей є відповідність фактичної маси грошей в обігу об’єктивно-необхідній 

кількості. Через механізм їх балансування на сталість грошей впливають фактори їх 

кількості та швидкості обігу. Існує декілька методів регулювання грошової маси та 

швидкості грошей в обігу: емісія грошей ; обслуговування державного боргу;  

купівля НБУ іноземної валюти; утворення депозитних грошей комерційними 

банками; купівля комерційними банками цінних паперів; операції придбання 

комерційними банками іноземної валюти; утворення кредитних грошей 

комерційними банками. 

Зв’язок між банківськими наднормативними резервами і масою грошей в 

обігу характеризується грошовим мультиплікатором (коефіцієнтом експансії 

депозитів) – величиною множника, яка характеризує збільшення кількості грошей в 

обігу в результаті операцій на монетарному ринку. 

Величина грошового мультиплікатора обчислюється за формулою: 

,100
1


MR

m
 

де m – грошовий мультиплікатор; MR – норма обов’язкових резервів. 

Коефіцієнт експансії депозитів характеризує максимальну кількість нових 

кредитних грошей, яку утворює кожна грошова одиниця наднормативних резервів. 

Додаткову суму кредитних грошей в результаті кредитної експансії можна 

обчислити за формулою: 

,mEDM 
 

де m – грошовий мультиплікатор; E – сума наднормативних резервів. 

Специфічність закону обігу паперових грошей проявляється в обмеженні 

випуску паперових грошей їх кількістю, об’єктивно необхідною для забезпечення 

потреб економіки. 

Кількість грошей, необхідних для обміну можна обчислити за рівнянням 

Фішера або за розгорнутою формулою: 

,
)(

,
)(

V

ВППKQP
M

V

QP
M







 
де К – сума продаж товарів і послуг в кредит; П – сума платежів, термін 

погашення яких настав; ВП – сума платежів, які погашаються шляхом взаємного 

зарахування боргів (взаємозалік). 

Грошовий обіг обслуговують готівкові гроші та гроші в безготівкових 

розрахунках. Для розрахунків готівкою використовують банкноти та розмінні 

монети. Банкноти мають примусовий офіційний курс і не можуть не прийматися під 

час розрахунків. Монети використовують як засіб розмінювання невеликих сум, що 

перебувають в обігу. 

Гроші в безготівкових розрахунках не мають речового вираження і існують у 

вигляді депозитних грошей. В Україні використовуються такі форми безготівкових 

розрахунків: платіжне доручення ; платіжна вимога; акредитив;  вексель;  чек; 

інкасові доручення та платіжні вимоги.  

(4) 

(5) 

(6) 



 

12 

Для обслуговування депозитних рахунків використовують платіжні картки – 

грошові документи, що засвідчують наявність рахунка власника у кредитній 

установі. 

В результаті опрацювання цієї теми студенти повинні засвоїти суть 

грошового обороту на макро- і мікрорівнях, структуру грошового обороту, 

економічний зміст та структуру грошового обігу; зрозуміти поняття швикості та 

маси грошей в обігу; навчитися застосовувати агрегатний метод для визначення 

кількості грошей, що обслуговують грошовий оборот, застосовувати закон маси 

грошей, необхідних для обігу; вміти аналізувати отримані результати та визначати 

тенденції розвитку економічних процесів у державі. 

 

Тема 4. Грошовий ринок. 

План. 

1. Суть, структура та особливості функціонування фінансового ринку. 

2. Попит на гроші, фактори, що його визначають. 

3. Пропозиція грошей. Механізм формування пропозиції грошей. 

4. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей. 

5. Рівновага на грошовому ринку і позичковий процент. 

 

Грошовий ринок (фінансовий ринок) – це сукупність усіх грошових ресурсів 

країни, що постійно переміщуються ( розподіляються і перерозподіляються) під 

впливом попиту і пропозиції різних суб’єктів економіки. Грошовий ринок 

складається з грошових потоків, якими кошти переміщуються від власників до 

позичальників. 

Канали фінансового ринку:  

- канали прямого фінансування, по яким кошти перетікають від власників 

заощаджень до позичальників без посередників; 

- канали непрямого фінансування (через фінансових посередників). 

Пряме фінансування може здійснюватися у вигляді: 1) капітального 

фінансування (передавання коштів позичальнику в обмін на право участі у власності 

на цю фірму(акції)) та фінансових інвестицій ( передавання коштів фірмі для 

здіснення інвестицій в обмін на зобов’язання їх повернути в майбутньому з 

процентами, тобто фінансування через отримування позик, продаж облігацій). 

 В залежності від призначення та ліквідності фінансових активів розрізняють 

такі сегменти грошового ринку: 

ринок грошей – мережа спеціальних інститутів, що забезпечують взаємодію 

попиту та пропозиції на гроші, як специфічний товар (монетарний) (ринок 

короткострокових позик і фінансових активів терміном до 1 року); 

ринок капіталів – ринок цінних паперів і середньо- та довгострокових 

кредитів. 

Ринок грошей поділяється на міжбанківський та відкритий. Міжбанківський 

ринок - забезпечує здіснення банківських операцій та надання кредитів для 

вирівнювання міжбанківського платіжного обороту , забезпечує можливість 

отримання короткострокових кредитів, додаткових прибутків, управління  

процентними та банківськими ризиками. На відкритому ринку відбувається купівля 
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та продаж цінних паперів (скарбницькі та комерційні векселі, ОВДП, облігації, 

депозитні сертифікати, банківські акцепти. 

Структура грошового ринку за видами інструментів: 

- ринок позичкових капіталів відображає відносини позики, що пов’язані з 

виплатою доходу інвестору та поверненням основної суми боргу в майбутньому; 

- ринок цінних паперів (фондовий) поєднує відносини власності та частково 

відносини позики, які регламентуються формою та умовами випуску цінних 

паперів; 

- валютний ринок обслуговує міжнародний платіжний оборот, пов’язаний з 

оплатою грошових зобов’язань фізичних та юридичних осіб різних країн.. 

Фінансовий ринок поділяють на спотовий ( ринок реального товару на у 

мовах розрахунків, за якими оплата здійснюється негайно, тобто не пізніше другого 

банківського дня після укладення угоди ) та строковий ( ринок строкових контрактів 

про майбутні поставки базових активів: цінних паперів, товарів, ресурсів тощо). 

Функції грошового (фінансового)  ринку: 

 Мобілізація та трансформація заощаджень суб’єктів ринку в інвестиційний 

та позиковий капітали. 

 Забезпечення реалізації відносин власності(умови). 

 Формування фінансових джерел економічного зростання. 

 Концентрація і розподіл трудових, матеріальних ресурсів між галузями 

економіки. 

 Сприяння структурній перебудові суспільного виробництва за рахунок 

перетоку фінансових ресурсів в більш прибуткові галузі. 

 Фінансове обслуговування грошового обороту та інвестиційних процесів. 

 Формування цін на певні види фінансових активів, пропозиції і попиту на 

них. 

 Забезпечення учасників грошового обороту: населення, суб’єктів 

господарювання та держави фінансовими ресурсами. 

Розрізняють три мотиви попиту на гроші, які виникають у суб’єктів 

грошового обороту: трансакційний, спекулятивний і завбачливості. Тому 

вирізняють два види сукупного попиту:  

* попит на гроші для трансакцій (обміну); 

*попит на гроші, як на основні активи (портфельний підхід); 

До чинників, що визначають попит на гроші: 1) рівень цін(інфляції); 2) рівень 

доходів; 3) рівень норми процента. 

Розрізняють такі види попиту: а) номінальний попит на гроші - це кількість 

грошей, що необхідна економічним агентам для задоволення особистих та 

виробничих потреб; б) попит на гроші (реальний) - попит на реальні грошові 

залишки, або величина грошових залишків, визначена за їх купівельною 

спроможністю. 

Реальний попит на гроші залежить від: ВВП, реального доходу та норми 

процента. Попит на гроші можна визначити з рівняння І. Фішера або Фрідмена: 

,

,

QPkM

V
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M

d
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де P – рівень цін, Q – товарна маса (обсяг виробництва продукції), V – 

швидкість обігу грошей, k – частка річних доходів осіб і фірм, яку вони бажають 

тримати в грошовій формі.    

 

Попит на гроші залежить від величини реальних грошових залишків: 

Реальні грошові         номінальні грошові залишки . 

    залишки            =                 рівень цін 

 

Таблиця 4  

Фактори, які визначають попит на гроші 

Показник 
Зростання динаміки 

цін 

Зростання 

реальних 

доходів 

Зростання 

альтернативної 

вартості (норми 

процента) 

Номіналь-

ний попит 

Пропорційно 

збільшує залишки 

грошей 

Збільшує 

попит 
Зменшує попит 

Реальний 

попит 

Не змінює попиту на 

реальні залишки на 

гроші 

Збільшує 

попит 
Зменшує попит 

Пропозиція грошей – це процес забезпечення банківською системою 

наявності певної кількості грошових засобів, що функціонують у каналах 

готівкового і безготівкового грошового обігу. Загальна величина грошової 

пропозиції в економіці включає усю готівку, яка перебуває в обігу поза банківською 

системою, і залишки коштів на поточних банківських рахунках, які можуть 

використовуватися у якості засобів обігу та платежу: 

M=М0+R. 

Тільки додаткова емісія може збільшити пропозицію грошей. Участь у 

формуванні пропозиції грошей в межах економіки окремої країни беруть 

національні та комерційні банки. 

До важелів впливу НБУ на пропозицію грошей відносяться: 1) монопольне 

здіснення емісії грошей; 2) система обслуговування державного боргу; 3) здійснення 

перетворення грошей, що знаходяться на рахунку у банкноти; 4) операції на  

валютному ринку. 

Основними інструментами грошово-кредитної політики НБУ виступають: 

грошова база (це показник, який включає готівку в обігу та касах банків і банківські 

резерви: Б=M0+R), банківські резерви, грошово-кредитний мультиплікатор. 

Грошовий мультиплікатор характеризує кратність збільшення грошей 

банківською системою в процесі грошового обігу, оскільки існує певний розрив в 

часі надходження готівки і електронних грошей в банківській системі, протягом 

якого одна грошова одиниця одночасно може брати участь в кількох операціях, що 

обумовлює тимчасове збільшення грошової маси. 

Грошовий мультиплікатор описується формулою: 

(2) 
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де с – відношення суми готівки до депозитів; r – норма обов’язкового 

банківського резерву.   

Механізм формування пропозиції грошей: 

Ms=Б*m, 

де Б – грошова база.  

 

Грошова база включає в себе : готівку в обігу; готівку в сейорах; резерви 

комерційних банків в НБУ. 

Банківські резерви-охоплюють готівку, що перебуває у касах банків –ці гроші 

не перебувають в обігу і не входять до Мо і М1.Банківські резерви можуть 

переходити в депозитні гроші , але М1 не зміниться. 

Основними важелями впливу комерційних банків на формування пропозиції 

грошей є: 1) емісія депозитних грошей; 2) купівля цінних паперів; 3) Придбання 

іноземних валют; 4) самозростання чекової маси; 5) фінансові інституції. 

Готівкові та депозитні гроші (банківські) становлять пропозицію грошей М1 

(оскільки випуск платіжних засобів відбувається активніше ніж повернення 

боргових зобов’язань, грошова маса має тенденцію до зростання). Банківська 

система змінює масу грошей в обігу відповідно до зміни попиту на гроші. 

Фінансово-кредитні інститути беруть участь у формуванні пропозиції грошей 

через залучення тимчасово вільних коштів у широких верств населення; надання 

позик ; додаткове залучення раніше емітованих грошей (заощаджень). 

Принципово важливою функцією грошового ринку є забезпечення рівноваги 

між попитом і пропозицією. При порушенні рівноваги і зміні попиту чи пропозиції 

через деякий час досягається нова точка рівноваги за рахунок зміни норми 

прибутку, коли суб’єкти ринку при її збільшенні за володіння грошовими 

залишками отримують менший дохід і при зменшенні – більший. Це впливає на 

попит на реальні грошові залишки і відновлює рівновагу на грошовому ринку. 

Опрацювавши тему, студент повинен вміти ідентифікувати економічні 

категорії, які досліджуються цією темою, засвоїти зв’язки, які поміж ними існують. 

Необхідно вивчити механізм впливу на попит і пропозицію грошей на грошовому 

ринку, основні чинники, які їх визначають та об’єкти і суб’єкти регулювання 

рівноваги. 

(3) 
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Тема 5. Грошові системи. 

План. 

1. Суть та елементи грошових систем. 

2. Основні типи грошових систем, їх еволюція. 

3. Системи металевого й кредитного обігу. 

4. Грошова система України, особливості її формування. 

5. Державне регулювання грошової сфери як головне призначення 

грошової системи. 

6. Грошово-кредитна політика центрального банку: суть, типи, 

стратегічні цілі. 

7. Інструменти грошово-кредитного регулювання. 

8. Фіскально-бюджетна й грошово-кредитна політика в системі 

державного регулювання ринкової економіки. 

9. Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту. 

 

Грошова система(ГС) –форма організації грошового обігу в країні, 

встановлена загальнодержавними законами. Це сукупність правил, принципів, 

нормативів та інших вимог, що регламентують відносини між суб’єктами грошового 

обороту. Грошова система є складовою банківської системи.       

   Сформулювалась ГС в 16-17 ст., хоч окремі її елементи (наприклад, види 

державних грошових знаків) існували й раніше. 

   До підсистем грошової системи прийнято включати: 1) систему 

безготівкових розрахунків; 2) валютну систему; 3) систему готівкового обігу. 

   Елементи ГС складається з наступних елементів:  

назви грошової одиниці ; 

масштабу цін - величина грошової одиниці даної країни; 

видів та купюрності грошових знаків; 

сегментації безготівкових грошових розрахунків; 

регламентації готівкового грошового обороту; 

регламентації режиму валютного курсу та операцій із валютними цінностями; 

регламентація режиму банківського проценту; 

державних органів, які здійснюють регулювання грошового обороту та 

контроль за дотриманням чинного законодавства. 

За характером функціонування грошові системи поділяють на:  

1) само регульовані -  в ролі грошей використовуються благородні метали; 

2) регульовані. 

Форми біметалізму характеризує:  

 система паралельної валюти (стихійне встановлення співвідношення між 

благородними металами) 

 система подвійної валюти (фіксоване співвідношення між золотом і 

сріблом); 

 система кульгаючої валюти (срібло витісняє золото – закрите карбування 

срібних монет). 

Монометалізм властивий грошовій системі золотого монометалізму (види: 

золотомонетний стандарт, золотозливковий і золотодевізний стандарти). 

Золотомонетний стандарт характеризують: 
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1. законодавча фіксація валового вмісту золота в грошовій одиниці; 

2. обіг золотих монет; 

3. відкрите карбування монет з золота; 

4. висока питома вага в масі грошей паперових знаків-банкнот; 

5. вільний обмін банкнот на золоті монети ; 

6. централізація емісії банківських білетів;  

7. формування обмінних курсів валют на основі їх пріоритетів. 

Для золотодевізного стандарту характерні фіксація вмісту золота в 

національній валюті;золотий паритет між валютами; обмін на золото і на іншу 

валюту. 

У регульованих грошових системах гроші не мають внутрішньої вартості; 

відсутній золотий вміст; емісія грошей- монополія держави; сталість грошових 

знаків гарантується державою;курс валют формується на основі паритету 

купівельної спроможності;сформовано особливі механізми регулювання пропозиції 

грошей по відношенню до попиту на них. 

Система паперового обігу вирізняється використанням емісії грошей для 

покриття бюджетного дефіциту (емісія державного казначейства та кредитна емісія 

НБУ). 

Система природного обігу характеризується використанням та емісією 

грошей для кредитування економіки. На відміну від бюджетної емісії на кредитну 

можна впливати в бік  збільшення і зменшення. 

За характером економічні системи розрізняють: 

- неринкові (розмежування грошового обороту на готівкову і безготівкову 

сфери, заперечення їх єдності та існування грошового ринку); 

- ринкові (переважання економічних методів та інструментів регулювання 

грошового обороту, адміністративні методи - допоміжні). 

За характером регулювання валютних відносин: 

- відкриті грошові системи, які характеризує - мінімальне обмеження 

здійснення валютних опнерацій; повна конвертованість;ринковий характер 

формування валютного курсу); 

- закриті грошові системи (високий рівень валютних обмежень, 

неконвертованість, неринковий механізм формування курсу). 

Грошову систему України можна класифікувати як регульовану; перехідну 

від паперовогрошової до системи кредитного обігу; від неринкової до ринкової, від 

закритої до відкритої. 

 Створення та розвиток грошової системи в Україні відбувалося за 

наступними етапами: 

 з 09.1991 Україна не отримує поновлення рубля від ЦБРФ; 

 1992р.вимушена лібералізація цін; 

 впровадження купонокарбованця ( паралельне існування з рублем, 

поетапне запровадження; перехідна тимчасова одиниця; 

впровадження гривні); 

 обмеження розрахунків рублями; 

 подіння купівельної спроможності купонів; 

 обмін купонів на гривні. 
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Регулювання грошового обігу - сукупність заходів, які проводяться в галузі 

грошового обігу з метою забезпечення його сталості, стримування інфляції, 

гнучкого забезпечення грошима потреб сфери обігу; є складовою частиною 

грошово-кредитної політики держави. 

Вплив на основні параметри грошового обігу здійснюється через такі 

інструменти: 1) прямі (механізми готівкової емісії; встановлення межі кредиту 

центрального банку, що надається урядові та банківським установам; пряме 

регулювання позикових операцій банків, визначення маржі, межі на вартість 

кредитних ресурсів, що виділяються згідно з пріоритетами макроекономічної 

політики для фінансування окремих галузей економіки, обмеження споживчого 

кредиту);  2) опосередковані (здійснення операцій на відкритому ринку; 

регулювання норм банківських резервів; регулювання облікової ставки відсотка на 

позики, що надаються центральним банком). 

Операції на відкритому ринку - виявляються у продажі чи купівлі 

центральним банком цінних паперів на відкритому ринку в комерційних банків, а 

також застосовується для проведення експансивної (купівля цінних паперів) чи 

рестрикційної (продаж цінних паперів) грошово-кредитної політики. 

Політика облікової ставки - проявляється в змінах облікової ставки 

відповідно до кон'юнктурних коливань економіки і застосовується для управління 

кредитною активністю. 

Політика мінімальних резервів - найбільш жорсткий інструмент грошово-

кредитного регулювання; виявляється в маніпуляції нормою обов'язкових резервів, 

які комерційні банки зобов'язані зберігати на рахунках у центральному банку; 

застосовується як засіб швидкого стиснення чи розширення кредитної маси у 

системі. 

Грошово-кредитна політика - це сукупність заходів у сфері грошового обігу і 

кредитних відносин, які проводить держава. 

Розробка та реалізація грошово-кредитної політики - це основна функція 

центрального банку. 

Основними типами грошово-кредитної політики є: 

1) політика грошово-кредитної рестрикції (політика "дорогих грошей") (весь 

інструментарій грошово-кредитної політики підпорядковується згідно з динамікою 

економічного циклу, стисненню обсягів грошової та кредитної емісії); 

2) політика грошово-кредитної експансії (політика "дешевих грошей") 

(забезпечення доступності для суб'єктів економічної діяльності грошових і 

кредитних ресурсів). 

До цілей грошово-кредитної політики можна віднести: 

стратегічні- можуть бути кінцеві цілі загальноекономічної політики держави;  

проміжні - досягнення такого стану деякими економічними змінними, який 

сприятиме досягненню стратегічних цілей; 

тактичні- мають короткостроковий, оперативний характер і покликані 

забезпечити досягнення проміжних цілей. 

Суб'єктами грошово-кредитної політики виступають: банківська система - 

центральний банк і комерційні банки; урядові структури - Міністерство фінансів чи 

казначейство, органи нагляду за діяльністю банків і контролю за грошовим обігом, 

інституції зі страхування депозитів, а також інші установи. 
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Для грошово-кредитного регулювання центральний банк використовує такі 

інструменти грошово-кредитної політики: 

 здійснення операцій на відкритому ринку, де реалізуються державні цінні 

папери; 

 регулювання резервної норми комерційних банків; 

 зміна норми банківського відсотка на базі надання центральними банками 

позик комерційним банкам. 

Фіскально-бюджетна політика - це сукупність заходів держави у сфері 

оподаткування та державних витрат. 

Основними функціями фіскально-бюджетної політики є: 

1. Вплив на стан господарської кон'юнктури. 

2. Перерозподіл національного доходу. 

3. Нагромадження необхідних ресурсів для фінансування соціальних програм.  

До основних типів фіскально-бюджетної політики відносяться: 

1) дискреційна фіскально-бюджетна політика - політика, при якій уряд 

свідомо маніпулює податками та державними видатками з метою зміни реального 

обсягу національного виробництва та зайнятості, контролю за інфляцією та 

прискоренням економічного зростання;  

2) недискреційна фіскально-бюджетна політика - це пасивна політика, 

пов'язана з автоматичною зміною в рівнях державних витрат і податків. 

У сфері державного регулювання ринкової економіки є необхідність 

застосування цілісної внутрішньозбалансованої системи заходів фіскально-

бюджетної та грошово-кредитної політики. Заходи грошової стабілізації не можуть 

бути ефективними при перевищенні допустимого (більше 3-4 % ВВП) дефіциту 

державного бюджету та від'ємного сальдо платіжного балансу. Однак, дефіцит 

державного бюджету не є небезпечним для економіки в цілому, якщо він 

знаходиться на рівні 2-3 % ВНП. У протилежному випадку він негативно 

відображається на формуванні грошової, кредитної систем і всієї економіки в 

цілому. Джерелами покриття дефіциту державного бюджету є: збільшення кількості 

грошей (емісія); збільшення випуску облігацій Міністерства фінансів 

(казначейства); скорочення валютних резервів центрального банку; позики у 

зовнішніх кредиторів. 

Внаслідок монопольного права друкування грошей уряд отримує дохід, що 

називається сеньйораж. 

Купівля центральним банком державних боргових зобов'язань називається 

монетизацією бюджетного дефіциту. Монетизація дефіциту державного бюджету 

призводить до інфляції.  

Опрацювавши тему студенти повинні засвоїти структуру грошової системи, 

співвідношення між її категоріями; особливості становлення грошової системи 

України; механізм грошово-кредитного регулювання; особливості формування 

фіскально-бюджетної і грошово-кредитної політики в Україні. 
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Тема 6. Інфляція та грошові реформи. 

План. 

1. Теоретичні концепції інфляції. 

2. Суть та види інфляції 

3. Причини, форми та наслідки інфляції…… 

4. Методи регулювання інфляції………. 

5. Особливості інфляційних процесів в економіці України. 

6. Зміст і класифікація грошових реформ…. 

7. Моделі грошових реформ……… 

8. Особливості проведення грошових реформ в Україні. 

 

В економічній науці сформувалися дві основні концепції інфляції: 

1) інфляція—знецінення нерозмінних на золото паперових грошей внаслідок 

переповнення каналів обігу грошовою масою; 

2)  інфляція — загальне зростання цін на товари та послуги. 

Представники першого напряму неометалісти вважають, що золото має 

високу власну вартість, а тому не знецінюється як його паперові символічні 

замінники, оскільки золото — втілення багатства. 

Представники другого напряму вирішальною ознакою інфляції вважають 

зростання цін незалежно від його причин та умов, за яких воно відбувається, тому 

вони визнають можливість інфляції за обігу дійсних грошей і говорять про металеву 

інфляцію, оскільки і за таких умов відбувається підвищення цін. 

В залежності від причин виникнення інфляції виділяють такі теорії інфляції: 

-  надмірного попиту (причиною інфляційних процесів є надмірний відносно 

товарної пропозиції попит); 

- грошових витрат виробництва (відповідальність за інфляцію покладається 

на підприємців, котрі не хочуть поступатися своїми прибутками і підвищують ціни в 

міру зростання виробничих витрат особливо заробітної плати, оскільки вона 

найбільш тісно пов'язана з інфляцією, обслуговує особисте споживання і не сприяє 

розширенню виробництва); 

- теорію інфляції як багатофакторного явища. 

Представники монетаристської теорії пояснюють причини інфляції 

існуванням прямої залежності зростання цін від збільшення грошової маси, і того, 

що причини інфляції треба шукати у сфері грошового обігу, що справедливо для 

довгострокового періоду і високих темпів інфляції і не підтверджується у 

короткостроковому. 

Із середини 60-х років XX ст. в економічній теорії формується новий напрям: 

інфляція досліджується як багатофакторний процес, що відбувається у сфері 

грошового обігу та безпосередньо в суспільному виробництві. Інакше кажучи, 

збільшення грошової маси часто буває не причиною зростання цін, а його 

наслідком.  

Інфляція — процес знецінення грошей внаслідок надмірної емісії та 

переповнення каналів обігу грошовою масою. Зовні вона проявляється у зростанні 

загального рівня цін та зниженні купівельної спроможності грошей. 

Форми вияву інфляції: 
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1) знецінення грошових знаків відносно вартості звичайних товарів, тобто 

падіння купівельної спроможності грошової одиниці; 

2) поглиблення розриву між рівнями цін па внутрішньому ринку країни, па 

ринках інших країн і світовому ринку в цілому; 

3) знецінення національних грошей щодо іноземної валюти; 

4) зниження валютного курсу національних грошей. 

У міжнародній практиці (відповідно до темпів інфляційного процесу) 

виокремлюють три різновиди інфляції:  

повзучу (темпи зростання цін не перевищують 10% на рік. Ці процеси 

стимулюють підприємницьку активність, збільшують попит на інвестиції, що 

приводить до розширення виробництва, товарообігу і збільшення пропозиції товарів 

і послуг.); 

галопуючу (настає тоді, коли темпи зростання цін сягають до 100% на рік); 

гіперінфляцію (МВФ вважає, що інфляція переходить у гіперстадію, коли 

темпи приросту цін зростають більше 100% на рік, у рамках гіперінфляції 

виокремлюють і вужче поняття — суперінфляцію, за якої темпи зростання цін 

сягають 1000 і більше процентів за рік. У період гіперінфляції реальний попит на 

гроші спадає, що значно знижує їхню купівельну спроможність. Водночас 

збільшується попит на товари, а це призводить до дальшого зростання цін). 

Розміри інфляції можна визначити за допомогою таких показників:  

- індексу споживчих цін (ІСЦ) – характеризує зміну в часі цін на товари, 

які купує населення для споживання;  
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вартість споживчого кошика в поточному році 

вартість споживчого кошика в базовому році 

 

- індексу цін виробника (ІЦВ) – характеризує зміну в часі загального рівня 

цін на засоби виробництва, які купують підприємства для споживання, 

розраховується за формулою Ласпейреса; 

 

- дефлятора ВВП (індекс Пааше) – характеризує зміну в часі загального 

рівня цін на всі товари і послуги ,які реалізовані споживачам: 

 

Розрахунок динаміки цін (вартості життя) у звітному році визначається за 

формулою Ласпейреса: 

 

Купівельна   =  ____1____. 

спроможність   рівень цін  
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Для вимірювання інфляції обчислюють темп інфляції — приріст цін у 

процентах: 

,

0

1

p

p

p
I

I
I 

 
де Ір0 - рівень індексу цін у базисному році; Ір1 - рівень індексу цін у звітному 

році. 

 Рівень інфляції визначається як: 

∆Ір = Ірі / Ір0 * 1000 – 100 

Індекс купівельної спроможності визначається як: 

Ік = 1 / Ір 

Інфляційний податок – це різниця між номінальною та реальною вартістю 

доходу. 

Реальна вартість доходу визначається як: 

Др = Дн / Ір 

Пі = Дн – Др 

 

Економічною теорією доведено, що основними причинами інфляції є 

перевищення товарного попиту над пропозицією — "інфляція попиту" та зростання 

грошових витрат виробництва — "інфляція витрат", що спричиняються низкою 

монетарних та загальноекономічних чинників. До яких належать: 1) інфляція, 

породжена надлишком обігу грошової маси внаслідок кредитної емісії; 2)  фіскальна 

інфляція, що пов'язана із дефіцитом бюджету; 3)  інфляція, спричинена зростанням 

виробничих витрат і доходів; 4)  імпортована інфляція тощо. 

На темпи інфляції впливають три агреговані складники: темпи приросту 

грошової маси, темпи зміни швидкості обігу грошової маси і темпи зміни обсягів 

виробництва (ВВП).  

Фіскальна інфляція зумовлюється великим за розміром дефіцитом 

державного бюджету, котрий покривається переважно за рахунок кредитної емісії і 

призводить до збільшення грошової бази та сукупного попиту. Крім того, 

фінансування бюджетного дефіциту з допомогою грошової емісії є своєрідною 

формою оподаткування — "інфляційним податком" (добуток рівня інфляції і 

реальних грошових залишків, що втрачають свою вартість). 

Імпортну інфляцію зумовлюють надмірний наплив іноземної валюти, 

підвищення імпортних цін тощо. Зниження курсу національної валюти підвищує 

вартість імпортованих товарів та сировини на внутрішньому ринку, що збільшує 

загальну собівартість виробництва, у тому числі й виробництва продукції на 

експорт. 

Наслідки інфляції: 

- соціальні (зниження доходів верств населення, які живуть за рахунок 

державного бюджету; зменшення доходів пенсіонерів та інших осіб, що отримують 

державні гарантійні виплати; знецінення заощаджень; зниження життєвого рівня 

населення з фіксованими доходами; невпевненість підприємців у майбутніх 

доходах; скорочення платоспроможного попиту населення; загострення соціальних 

суперечностей у суспільстві); 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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- економічні (скорочення обсягів виробництва товарів та послуг; 

диспропорції у розвитку економіки; зниження обсягів інвестицій та спад науково-

технічного прогресу; зменшення обсягів депозитів банківської системи та 

подорожчання позичок; скорочення обсягів комерційного кредиту; поширення 

бартерних операцій; девальвація національної валюти; зменшення реальної вартості 

державних доходів; здійснення неконтрольованої емісії грошей; погіршення 

платіжного балансу країни, дезорганізація міжнародних зв’язків; зменшення 

припливу іноземного капіталу). 

Антиінфляційна політика більшості країн з розвинутою ринковою 

економікою має два аспекти — дефляційна політика (регулювання попиту) та 

політика доходів. 

Дефляційна політика включає методи обмеження платоспроможного попиту 

через фінансовий і кредитно-грошовий механізми. А саме: скорочуються витрати 

державного бюджету, передусім на субсидії підприємствам, соціальні потреби, 

інфраструктуру, на потреби військово-промислового комплексу, посилення 

податкового  тиску, випускаються державні позики, кредитна рестрикція та пряме 

лімітування (таргетування) випуску готівки в обіг.   

Другий напрям антиінфляційної політики — політика доходів — передбачає 

державний контроль за заробітною платою й цінами та проведення жорсткої 

антимонопольної політики. Такий контроль може полягати у фіксації зарплати і цін 

на певному рівні ("заморожування"), або встановленні темпів їх зростання в певних 

межах, найчастіше в межах темпів приросту продуктивності праці. 

Під впливом неомонетаристських ідей більшість країн Заходу відмовилася від 

прямого втручання в ціни і зарплату і спрямувала свої дії на подолання причин 

інфляції створенням сприятливих умов для вільної дії законів ринку і активним 

стимулюванням приватного підприємництва. Це, зокрема, проведення жорсткої 

антимонопольної політики, заохочення ринкової конкуренції, скорочення державної 

підтримки малорентабельних і невеликих підприємств. 

Грошова реформа –це повна або часткова перебудова грошової системи, яку 

проводить держава з метою оздоровлення чи поліпшення механізму регулювання 

грошового обороту. 

За глибиною реформаційних заходів розрізняють: повні або структурні 

грошові реформи (передбачають не тільки заміну грошової одиниці, а і комплексну 

перебудову грошової системи: переорганізацію державних фінансів, економіки, 

банківської і валютної системи) та реформи часткового типу ( які зводяться до зміни 

окремих елементів грошової системи : масштабу цін, видів грошових знаків, 

механізму емісії). 

За повнотою здійснюваних змін у грошовій системі: 1) формальні – 

замінюються купюри одного зразка на купюри іншого зразка, а масштаб цін 

залишається незмінним; 2) деномінаційні – здійснюється деномінація грошей для 

зміни масштабу цін. 

За характером обміну старих грошей на нові виділяють конфіскаційні – якщо 

для обміну старої на нову грошову одиницю встановлені певні обмеження щодо 

власників чи суми обміну, та неконфіскаційні. 

За порядком введення в обіг нових грошей розрізняють одномоментні - 

грошові реформи при яких введення грошей в обіг відбувається за короткий 
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проміжок часу (7-15 днів), і реформи паралельного типу, коли одночасно в обігу 

можуть перебувати і старі і нові грошові купюри. 

Види грошових реформ: 1) деномінація – обмін старих грошових знаків на 

нові проводиться у певній пропорції; 2) нуліфікація – старі грошові знаки 

оголошуються недійсними і вилучаються з обігу, а випускаються нові; 3) 

девальвація – офіційне зниження державного курсу національної валюти по 

відношенню до іноземних валют; 4) ревальвація – офіційне підвищення державного 

курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют. 

Особливостями проведення грошової реформи в Україні стали: 

- багаточинникова зумовленість – з 1991 р. Україна стала незалежною 

державою і постала необхідність у створенні власної грошової системи для 

забезпечення емісії національних грошей і регулювання грошового обороту; 

- цільова спрямованість: створення національної грошової системи; 

забезпечення сталості національної грошової одиниці; формування методів та 

інструментів ринкового регулювання грошового обороту та грошового ринку; 

- довго тривалість – відбувалася впродовж 01.1992-09.1996 рр.; 

- створення нового механізму монетарного регулювання: лібералізація ціно- 

та курсоутворення; сформовано грошовий ринок; запроваджено монетарні 

інструменти регулювання кількості грошей (облікова політика, обов’язкове 

резервування, операції на відкритому ринку); 

- соціальна спрямованість – офіційна концепція реформи базувалася на 

принципах прозорості та неконфіскаційності. При випуску в обіг гривні була 

проведена деномінація у співвідношенні 1:100000 цінових показників та запасів 

грошей для всіх категорій юридичних та фізичних осіб. 

Етапи проведення реформи в Україні:  

 01.1992-11.1992 р. – у готівковий обіг випущено і законодавчо забезпечено 

функціонування купоно-карбованця; 

 11.1992 – 09.1996 рр. – створено економічні та фінансові передумови 

функціонування купоно-карбованця; 

 09.1996 р. – в результаті подолання гіперінфляції, трансформації економіки, 

впровадженню у практику інструментів монетарного регулювання грошова реформа 

завершилась введенням в обіг постійної грошової одиниці – гривні. 
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Тема 7. Валютний ринок і валютні системи.  

1. Поняття та види валюти. 

2. Валютні відносини, їх суть. 

3. Валютний ринок, види операцій на валютному ринку. 

4. Валютний курс. 

5. Валютне регулювання та валютна політика держави. 

6. Платіжний баланс та золотовалютні резерви. 

7. Валютні системи. 

8. Особливості формування національної валютної системи. 

 

Валюта – це грошова одиниця, що використовується як світові гроші. 

Валютні цінності — платіжні документи (чеки, векселі, сертифікати, 

акредитиви тощо), фондові цінності (акції, облігації) та інші фінансові інструменти 

іноземного походження, а також аналогічні платіжні документи та фондові цінності 

національного походження, якщо вони перетинають митний кордон чи переходять у 

власність нерезидентів усередині країни. 

Національна валюта – платіжний засіб певної держави. 

Іноземна валюта – грошові знаки зарубіжних держав, кредитні та інші 

платіжні засоби в іноземних грошових одиницях, що використовуються в 

міжнародних розрахунках. 

Колективна валюта – міжнародні грошові одиниці, емісію яких здійснюють 

міжурядові організації (євро, СПЗ). 

Купівельна спроможність валюти – сума товарів і послуг, які можна 

придбати за певну грошову одиницю. Паритет купівельної спроможності – це 

співвідношення купівельної сили валют. 

За режимом використання розрізняють: 

— неконвертовані; 

— конвертовані. 

Неконвертованими є валюти, які неможливо вільно обміняти на іноземні 

валюти за ринковим курсом, їх ввіз та вивіз жорстко обмежується. Такими звичайно 

є валюти слаборозвинутих країн чи країн, які переживають глибоку і хронічну 

економічну і фінансову кризу. До 1997 р. типово неконвертованою була і націо-

нальна валюта України — гривня. 

Конвертованими є валюти, які вільно обмінюються на валюти інших країн 

за курсом, що формується у встановленому порядку, і вільно вивозяться і ввозяться 

через кордон. 

Конвертованість валюти можна класифікувати за кількома критеріями: 

1. За повнотою конвертації: 

— повна конвертованість; 

— часткова конвертованість. 

2. За видами суб'єктів: 

— зовнішня; 

— внутрішня. 

3. За характером економічних операцій, що обслуговуються конвертованою 

валютою; 

— за поточними операціями; 
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— за переміщенням капіталу. 

Повна конвертованість означає можливість вільного обміну національної 

валюти на іноземну для всіх категорій власників (юридичних і фізичних осіб, 

резидентів і нерезидентів) та за всіма видами цілей або операцій (платежі за 

поточними операціями, платежі за рухом капіталу і переказами). 

Валюти країн з найвищим економічним потенціалом не тільки вільно 

використовуються у міжнародних платежах, а й вільно накопичуються в резервах 

міжнародної ліквідності, за що вони дістали назву резервних валют. 

Часткова конвертованість валюти означає, що національна валюта 

обмінюється на іноземну з певними обмеженнями. Наприклад, для одних осіб її 

обмін дозволений, а для інших — ні, так само для одних видів операцій обмін 

дозволений, для інших— ні тощо. Якщо конвертація національної валюти дозволена 

тільки  для нерезидентів, то вона називається зовнішньою, а якщо для резидентів — 

внутрішньою. Якщо конвертація поширюється тільки і на платежі за поточними 

операціями, вона називається поточною, а якщо тільки на платежі за рухом капіталу 

— капітальною. 

Перехід від неконвертованої до конвертованої валюти відбувається через 

часткову конвертацію, насамперед за поточними операціями. Ця конвертація може 

бути або зовнішньою, або внутрішньою, або і першою, і другою одночасно. 

За сферою і метою використання розрізняють : 

1) валюту оплати – грошова одиниця, яка використовується в якості 

засобу платежу за міжнародними угодами; 

2) валюту кредиту – грошова одиниця, в якій надаються і погашаються 

міжурядові кредити та кредити міжнародних організацій; 

3) валюта угоди – грошова одиниця, у якій виражаються ціни товарів у 

міжнародних угодах. 

Міжнародна торгова валюта використовується для оцінки міжнародних 

торгівельних операцій. 

Міжнародна резервна валюта використовується для покриття платіжного 

балансу, надання позик, позик і кредитів, створення валютних державних резервів. 

Використання валюти для обслуговування зовнішньоекономічних відносин 

надає останнім специфічної форми валютних відносин. Валютні відносини – 

сукупність економічних відносин у процесі взаємного обміну результатами 

діяльності національних господарств, які обслуговуються валютою. До них 

відносять: міжнародні розрахунки за зовнішньо-торгівельними операціями, 

одержання і погашення зовнішніх позик, переміщення валюти при зовнішніх 

інвестиціях, економічна і технічна допомога, купівля-продаж валюти на 

зовнішньому і внутрішніх ринках. 

Об’єктами валютних відносин виступають: національна та іноземна валюти, 

платіжні документи та цінні папери в національній та іноземній валюті. Резиденти, 

нерезиденти та уповноважені банки є суб’єктами валютних відносин. 

За своїм економічним змістом валютний ринок — це сектор грошового ринку, на 

якому урівноважуються попит і пропозиція на такий специфічний товар, як валюта. 

За своїм призначенням і організаційною формою валютний ринок — це 

сукупність спеціальних інститутів та механізмів, які у взаємодії забезпечують 



 

27 

можливість вільно продавати-купувати національну та іноземну валюту на основі 

попиту та пропозиції.  

Суб'єктами валютного ринку можуть бути будь-які економічні агенти (юридичні та 

фізичні особи, резиденти і нерезиденти) та посередники, насамперед банки, 

брокерські компанії, валютні біржі, які «зводять» продавців і покупців валюти та 

організаційно забезпечують операції купівлі-продажу. Об'єктом купівлі-продажу 

водночас є національні та іноземні валютні цінності. 

Залежно від організації торгівлі валютний ринок поділяється на біржовий і 

позабіржовий. Валютна біржа – офіційно оформлений ринок, на якому відбувається 

торгівля валютами на основі попиту і пропозиції. Учасниками валютної біржі 

можуть бути тільки банки, які володіють ліцензією або фінансові установи, яким 

законодавчо надано право на ведення валютних операцій. Учасники біржі можуть 

займати закриту валютну позицію – вимоги і зобов’язання по відношенню до однієї 

валюти врівноважені або відкриту у зворотному випадку. 

 

Таблиця 1 

Валютний ринок 

за територіальним розміщенням 

Європейський Північноамериканський Азіатський 

за сферою функціонування 

національний міжнародний світовий 

відносно валютних обмежень 

вільний регульований 

за видами валютних курсів 

з одним режимом з подвійним режимом 

 Функції валютного ринку: 

—забезпечення умов та механізмів для реалізації валютної політики держави; 

—створення суб'єктам валютних відносин передумов для і своєчасного 

здійснення міжнародних платежів за поточними і | капітальними розрахунками та 

сприяння завдяки цьому розвитку , зовнішньої торгівлі;                                          

— забезпечення прибутку учасникам валютних відносин; 

— формування та урівноваження попиту і пропозиції валюти, регулювання 

валютного курсу; 

— страхування валютних ризиків; 

—диверсифікація валютних резервів. 

Під валютними операціями звичайно розуміють будь-які платежі, пов'язані з 

переміщенням валютних цінностей між суб'єктами валютного ринку. 

Ці операції класифікуються за кількома критеріями. 

1. За терміном здійснення платежу з купівлі-продажу валюти: 

— касові, або операції з негайною поставкою; 

— строкові. 

2. За механізмом здійснення операцій: 

— операції спот; 

— форвардні операції; 

— ф'ючерсні операції; 

— опціонні операції. 
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3. За цільовим призначенням:                              | 

— операції з метою одержання валюти для здійснення платежів за 

міжнародними розрахунками;                          

 — операції з метою страхування від валютних ризиків (операції хеджування); 

— операції з метою одержання прибутку або спекулятивні операції. 

4. За формою здійснення: 

— безготівкові; 

— готівкові. 

5. За масштабами операцій: 

— оптові (здійснюються між банками); 

— роздрібні (здійснюються між банками та їх клієнтами). 

Касові операції полягають у купівлі-продажу валюти на умовах поставки її не 

пізніше другого робочого дня з дня укладення угоди за курсом, узгодженим у 

момент її підписання. Такі угоди можуть передбачати поставку валюти в той же 

день, на наступний робочий день, проте найчастіше — на другий робочий день. Ця 

остання угода називається «спот», а касові операції на цій умові — «операції спот». 

Строкові валютні операції полягають у купівлі-продажу валютних цінностей з 

відстрочкою поставки їх на термін, що перевищує два робочі дні. Ці операції, у 

свою чергу, підрозділяються на кілька видів залежно від механізму їх здійснення: 

форвардні, ф'ючерсні, опціонні та їх похідні. 

Форвардні операції— це різновид строкових операцій, що полягає в купівлі-

продажу валюти між двома суб'єктами з наступним переданням її в обумовлений 

строк і за курсом, визначеним у момент укладення контракту. 

Ф'ючерсні операції— це теж різновид строкових операцій, в яких два 

контрагенти зобов'язуються купити або продати певну суму валюти в певний час за 

курсом, установленим у момент укладення угоди (купівлі-продажу ф'ючерсного 

контракту). Відмінності їх від форвардних операцій зводяться до такого: вони 

здійснюються тільки на біржах, під їх контролем, а форма й умови контрактів чітко 

уніфіковані (біржа строго визначає вид валюти, що продається, обсяг операції, строк 

оплати, курс). 

Опціонні операції — це різновид строкових операцій, за яких між учасниками 

укладається особлива угода, що надає одному з них право (але не обов'язок) купити 

чи продати другому певну суму валюти в установлений строк (чи протягом певного 

строку) і за узгодженим сторонами курсом. Така угода називається опціон. При 

купівлі опціону покупець (власник) сплачує продавцю премію (вартість опціону), 

яка визначається за домовленістю сторін у відсотках до суми угоди чи в абсолютній 

сумі. Ця премія є гарантованим доходом для продавця опціону, який він одержує 

незалежно від того, буде реалізований опціон чи ні. 

Валютний своп — це комбінація двох конверсійних операцій з валютами на 

умовах спот і форвард, які здійснюються одночасно і розраховані на одну й ту саму 

валюту. 

Валютний арбітраж — це комбінація з кількох операцій з купівлі та продажу 

двох чи кількох валют за різними курсами з метою одержання додаткового доходу. 

Ціною на валютному ринку є валютний курс. Валютний курс — це 

співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу, або «ціна» грошової 

одиниці однієї країни, що визначена в грошовій одиниці іншої країни. Встановлення 



 

29 

курсу іноземної валюти по відношенню до національної називається котируванням.  

Валюта, курс якої визначається (купується) називається базовою, а та в якій 

визначається (продається) – валюта котирування. Фіксинг – це котирування з 

послідовним порівнянням попиту і пропозиції щодо кожної з валют. Визначення 

курсів продавця і покупця називають повним котируванням. Пряме котирування – 

ціна іноземної валюти виражається у певній кількості національних грошових 

одиниць, валюта, яка продається порівнюється з тією, що купується. Непряме 

(зворотне) котирування - вартість одиниці національної валюти виражається в 

іноземній валюті. Крос-курс – визначення співвідношення між двома валютами 

через їх курс щодо третьої. 

Види валютних курсів: 1) офіційний – встановлювана урядом постійна 

пропорція для обміну валют; 2) ринковий валютний крос-курс  -формується на 

валютному ринку під впливом попиту і пропозиції; 3) змішаний – контрольований 

курс для експорту, імпорту і погашення зовнішнього боргу, а для інших операцій – 

ринковий. 

Валютний курс необхідний для: 

—обміну валютами під час торгівлі товарами, послугами, у процесі руху 

капіталів та кредитів; 

—порівняння цін світових та національних ринків, а також вартісних 

показників різних країн, виражених у національних або іноземних валютах; 

—періодичної переоцінки рахунків в іноземній валюті фірм та банків. 

Сучасні типи режимів валютних курсів у світовій валютній системі 

включають фіксований та плаваючий режими. В умовах фіксованого режиму 

валютний курс фіксується до однієї валюти або «кошика» валют. Плаваючі курси  

змінюються залежно від попиту та пропозиції на валютному ринку. 

Валютне регулювання  - це сукупність заходів , які реалізуються державою 

та міжнародними організаціями у сфері валютних відносин. 

Міжнародні валютні відносини регулюються МВФ згідно статуту, ухвал і 

домовленостей, Світовим банком, міжнародними фінансово-кредитними 

організаціями в межах їх компетенції чи сфери впливу. Державне регулювання 

здійснюється законодавчими актами країни і заходами, які проводяться 

національним банком України, Державною податковою інспекцією, 

Міністерством фінансів України у сфері валютних відносин. 

До форм валютного регулювання (методів) відносяться: 

 девальвація – зниження обмінного курсу національної 

одиниці щодо іноземних; 

 ревальвація – підвищення курсу національної валюти 

щодо імпортних; 

 валютна інтервенція – операції з купівлі-прдажу власної 

валюти на ринку або конкурентної; 

 регулювання платіжного балансу країни; 

 дисконтна політика. 

Платіжний баланс — це співвідношення між валютними платежами 

економічних суб'єктів даної країни (резидентів) за її економічними межами та 

валютними надходженнями їм з-за економічних меж країни (від нерезидентів) за 

певний період часу (рік, квартал, місяць). За формою платіжний баланс являє собою 



 

30 

статистичний звіт про надходження валютних коштів у країну та про витрачання їх 

за певний період у розрізі окремих статей, країн, груп країн. За економічним змістом 

— це макроекономічна модель, що характеризує стан та динаміку 

зовнішньоекономічних відносин даної країни з зовнішнім світом. 

До заходів вирівнювання платіжного балансу відносять:  

 використання золотовалютних резервів держави; 

 залучення зовнішніх джерел фінансування; 

 проведення дефляційної політики – зменшення цін і доходів; 

 девальвація національної валюти; 

 валютний контроль та обмеження на валютні операції. 

Платіжний баланс країни складається з балансу поточних операцій і 

балансу руху коштів і кредитів. Валютні резерви виражають платоспроможність 

країни перед закордонними партнерами та міжнародну ліквідність. 

У механізмі платіжного балансу важливе місце займають офіційні 

золотовалютні резерви (ЗВР), що враховуються по статті «Резервні активи» і 

слугують офіційним механізмом урегулювання його сальдо. Активне сальдо 

платіжного балансу сприяє зростанню золотовалютних резервів, а пасивне — їх 

зменшенню. Проте економічна роль цих резервів не обмежується балансуванням 

платіжного балансу, а значно виходить за його межі. Тому управління ними можна 

розглядати як самостійний інструмент валютного та грошово-кредитного 

регулювання. 

Золотовалютні резерви — це запаси іноземних фінансових активів та 

золота, які належать державі і перебувають у розпорядженні органів грошово-

кредитного регулювання і можуть бути реально використані на регулятивні та 

інші потреби, що мають загальноекономічне значення. Ці потреби визначають цілі 

накопичення золотовалютних резервів. Основними з них є: 

 забезпечення країни достатнім запасом міжнародних платіжних 

засобів, з тим щоб держава, її окремі структури та недержавні економічні агенти 

могли своєчасно розрахуватися за своїми зовнішніми зобов'язаннями. Це так зване 

трансакційне призначення золотовалютних резервів, спрямоване на обслуговування 

зв'язків національної економіки зі світовою. У цьому призначенні вони слугують 

запасом ліквідних коштів, які забезпечують платоспроможність країни на світовому 

ринку"; 

 забезпечення державі можливості проводити інтервенції на 

валютному ринку та ринку грошей, з тим щоб підтримувати на потрібному рівні на 

них попит і пропозицію та обмінний курс національної валюти. Це так зване 

інтервенційне призначення резервів, спрямоване на підтримку зовнішньої та 

внутрішньої вартості національних грошей. 

Часто валютна інтервенція використовується для підтримання курсу 

національної валюти на зниженому рівні для здійснення валютного демпінгу — 

знецінювання національної валюти з метою нарощування експорту товарів за 

цінами, нижчими за світові. Валютний демпінг слугує засобом боротьби за ринки 

збуту. Головною умовою тут є зниження курсу національної валюти у більших 

розмірах, ніж падіння її купівельної спроможності на внутрішньому ринку. 

Суть дисконтної політики зводиться до підвищення або зниження 

дисконтної ставки центрального емісійного банку з метою вплинути на рух 



 

31 

зарубіжних короткострокових капіталів. Підвищуючи дисконтну ставку у періоди 

погіршення стану платіжного балансу, центральний банк стимулює приплив 

капіталів з країн, де дисконтна ставка нижча, тобто сприяє поліпшенню стану 

платіжного балансу. 

Валютна система — це організаційно-правова форма реалізації валютних 

відносин у межах певного економічного простору. Тому валютні системи теж 

поділяються на три види: національні, міжнародні (регіональні) і світову. 

Як організаційно-правове явище національна валютна система складається 

з цілого ряду елементів. Основними з них є: 

1. Назва, купюрність та характер емісії національної валюти. В Україні 

національна валюта називається гривнею. 

2. Ступінь конвертованості національної валюти. Українська національна 

валюта гривня є частково вільно конвертованою. Верховна Рада України 

ратифікувала угоду про приєднання до VIII статті Статуту МВФ, якою передбачено 

вільну конвертованість національної валюти в іноземну з операцій за поточними 

платежами. 

3. Режим курсу наїцональної валюти. Законодавче визначення режиму 

валютного курсу Верховна Рада України поклала на Кабінет Міністрів та НБУ. 

Режим валютного курсу поступово змінювався від жорсткої фіксації через 

регульоване плавання (у межах «валютного коридору») до вільного плавання, що 

було введене в 2000 р. 

4. Режим використання іноземної валюти на національній | території в 

загальному економічному обороті. Звичайно цей режим зводиться до повної 

заборони, або до заборони з деякими винятками для окремих видів платежів. В 

Україні заборона на використання інвалюти у внутрішніх платежах була введена ли-

ше в 1995 р., хоч за деякими платежами дозволено її використання й зараз: надання 

інвалютних позичок банками, оплата послуг, пов'язаних із зовнішньоекономічною 

діяльністю (оплата авіаквитків на міжнародних авіалініях, оплата митних послуг 

тощо) та в інших, визначених НБУ випадках. 

5. Режим формування і використання державних золотовалютних резервів. 

Він установлюється для забезпечення стабільності національних грошей і може 

проявлятися двояко: 

— у формі жорсткої прив'язки національної валюти до певної іноземної 

(національної чи колективної) з установленням фіксованого курсу її до цієї валюти. 

За такого режиму іноземна валюта перетворюється в забезпечення національних 

грошей, тобто державні запаси її повинні на 100% забезпечувати наявну в обороті 

масу національних грошей. Емісія останніх здійснюється тільки через купівлю цієї 

валюти на внутрішньому ринку, а вилучення з обороту — через її продаж. За такого 

режиму курс національної валюти «плаває» разом з курсом базової іноземної 

валюти, а центральний банк країни втрачає окремі свої функції, зокрема функцію 

кредитора останньої інстанції, певною мірою втрачає свій статус органу монетарної 

політики. Не випадково грошову систему за такого режиму у світовій практиці 

називають системою «валютного бюро», а центральний банк стає органом такого 

бюро; 

— у формі використання валютних запасів для підтримання рівноваги на 

національному валютному ринку з метою стабілізації зовнішньої і внутрішньої 
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вартості грошей при збереженні незалежності центрального банку в проведенні 

національної монетарної політики та виконанні ним усіх традиційних функцій. 

Україна ввела якраз цей режим використання золотовалютних резервів. 

6. Режим валютних обмежень, які вводяться чи скасовуються законодавчим 

органом залежно від економічної ситуації в країні. Якщо економіка розбалансована, 

національні гроші не стабільні, в країні вводяться певні заборони, обмеження, 

лімітування тощо на операції з іноземною валютою. Так, в Україні в період 

загострення економічної і фінансової кризи було введено обмеження на відкриття 

юридичними особами рахунків в іноземних банках і заборонено переведення на них 

інвалюти; експортерам заборонялося вільно розпоряджатися своєю валютною 

виручкою, і вони зобов'язані були повністю чи частково продавати її на валютному 

ринку тощо. У міру поліпшення економічної ситуації подібні обмеження 

послаблювалися чи зовсім скасовувалися. Розвинуті країни в останні десятиліття 

взагалі скасували валютні обмеження. 

7. Регламентація внутрішнього валютного ринку і ринку дорогоцінних 

металів. Нормативними актами визначається в Україні порядок функціонування 

біржового ринку, міжбанківського валютного ринку; центральний банк здійснює 

ліцензування діяльності комерційних банків з валютних операцій, видає дозволи 

юридичним особам-резидентам на відкриття рахунків в іноземних банках, конт-

ролює надходження виручки експортерів у країну. Регламентується режим поточних 

і строкових вкладів в іноземній валюті. До 1998 р. в Україні не дозволялось 

здійснювати на ринку операції з дорогоцінними металами. У міру оздоровлення 

економічної ситуації в Україні режим валютного ринку стає все більш ліберальним. 

8. Регламентація міжнародних розрахунків та міжнародних кредитних 

відносин. Нормативними актами України чітко регламентується: порядок відкриття 

в наших банках кореспондентських рахунків іноземних банків і, навпаки, порядок 

здійснення платежів за окремими видами комерційних операцій та форм 

розрахунків; порядок переказування іноземної валюти за кордон фізичними особами 

тощо. 

9. Визначення національних органів, на які покладається проведення валютної 

політики, їхніх прав та обоє 'язків у цій сфері. 

Такими органами в Україні є: 

— Кабінет Міністрів України; 

— Національний банк України; 

— Державна податкова адміністрація; 

— Державний митний комітет; 

— Міністерство зв'язку України. 

У визначенні цілей та завдань валютної політики на певний період, крім 

Кабінету Міністрів та НБУ, беруть участь Адміністрація Президента та Верховна 

Рада України. Валютне регулювання і валютний контроль у країні здійснює НБУ, 

який має право делегувати частину цих функцій на вибрані комерційні банки, 

надавши їм ліцензії на здійснення валютних операцій та статус агентів з валютного 

контролю (уповноважених банків). 

Важливим призначенням національної валютної системи є розроблення і 

реалізація державної валютної політики як сукупності організаційно-правових та 
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економічних заходів у сфері міжнародних валютних відносин, спрямованих на 

досягнення визначених державою цілей. 

Світова валютна система — це спільно розроблена державами та закріплена 

міжнародними угодами форма реалізації валютних відносин. 

Складовими світової валютної системи є: 

 форми міжнародних засобів платежу (золото, національні валюти, 

міжнародні валютні одиниці — СДР, ЕКЮ, євро); 

 уніфікований режим валютних паритетів та курсів; 

 умови взаємної конвертованості валют; 

 уніфікація правил міжнародних розрахунків; 

 режим валютних ринків та ринків золота; 

 міжнародні валютно-фінансові організації; 

 міжнародне регулювання валютних обмежень. 

Світова валютна система у своєму розвитку пройшла етапи, які обумовлені 

ступенем розвитку світового ринку, міжнародними зв'язками, типами національних 

грошових систем. 

Міжнародна (регіональна) валютна система — договірно-правова форма 

організації валютних відносин окремих країн. 

Щоб протистояти гегемонії долара у світовій валютній системі, в березні 1979 

р. було створено міжнародну (регіональну) валютну систему — Європейську 

валютну систему (ЄВС) — форму міждержавного регулювання валютних відносин 

країн західноєвропейського інтеграційного комплексу. Вона має риси регіональної 

валютної системи і є одним із полюсів поліцентричної валютної системи. 

Новий етап європейської валютної інтеграції пов'язаний із трансформацією 

ЄВС у Європейський валютний союз, який передбачає утворення спільного для 

країн — членів ЄС Європейського центрального банку та заміну національних 

валют спільною єдиною валютою — євро. 

Маастрихтська угода 1992 р. визначила три етапи становлення ЄВС. 

Перший етап (липень 1990 р. — грудень 1993 р.): 

— повна лібералізація руху капіталів усередині ЄС; 

—завершення процесу формування єдиного внутрішнього ринку ЄС; 

—розроблення заходів щодо зближення (конвергенції) ряду економічних 

параметрів для країн-членів. Другий етап (січень 1999 р.): 

— створення незалежної Європейської системи центральних банків на чолі з 

Європейським центральним банком; 

—установлення фіксованого курсу для валют країн — членів ЄВС між собзю, а 

також відносно ЕКЮ; 

— емісія сдиної грошової одиниці; 

— проведення єдиної валютної політики країнами — членами ЄВС. 
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Тема 2.  Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм. 

План. 

1. Ранні грошові теорії. 

2. Основні економічні засади класичної кількісної теорії грошей. 

3. «Трансакційний варіант» І. Фішера та «Кембріджська версія» як 

основні течії неокласичного варіанту кількісної теорії грошей. 

4. Сучасний монетаризм як напрямок кількісної теорії грошей, його 

відмінності від Кейнсіанських концепцій. 

5. Роль вчень Фрідмена у розробці монетарної політики в межах 

неокласичного варіанта кількісної теорії. 

6. Грошово-кредитна політика України у світлі сучасних 

монетаристських теорій. 

 

Ще в античному світі відомі спроби пояснення сутності грошей та їх ролі у 

суспільстві. Платон у праці «держава» визначав роль грошей в обслуговуванні 

суспільного поділу праці та характерні їх функції: міри вартості і засобу платежу. 

Аристотель у роботі «Нікомахова етика» розглядав три функції грошей: міри 

вартості, засобу обігу і нагромадження. У наукових дослідженнях Аристотеля є 

суттєві гіпотези щодо походження грошей та змісту їх функцій, охарактеризовано 

лінію взаємозв’язку: товар – гроші – капітал. Ці постулати лягли в основу багатьох 

теорій та методологію різних шкіл ( таблиця 2).  

За металістичною теорією реальними грошима виступають тільки благородні 

метали і визначальне значення надається функції грошей як засобу нагромадження. 

Згідно металістичної теорії джерелом багатства суспільства виступає зовнішня 

торгівля, активне сальдо якої забезпечує надходження в країну дорогоцінних 

металів. Представниками металістичної теорії були: В. Стеффорд, Т. Мен, Д. Норе, 

Монкреть’єн. 

Згідно номіналістичної теорії гроші виникають внаслідок домовленості між 

людьми чи діяльності держави з метою полегшення товарного обміну, вони не 

мають внутрішньої вартості і визначаються тільки номіналом і не виконують 

функцію міри вартості ( цю функцію ототожнюють з масштабом цін), а тільки 

виступають засобом обігу. Яскравими представниками цієї теорії були Д. Берклі і 

Дж. Стюарт. 

Таблиця 2 

Напрями розвитку теорії грошей 

Теорія грошей 

Абстрактна теорія Прикладна теорія грошей 

Металістична, 

номіналістична, 

раціоналістична, 

еволюційна, теорія 

трудової вартості, 

теорія робочих 

грошей 

Класична 

кількісна 

теорія 

Неокла-сична 

кількісна 

теорія 

Сучасний 

монета-

ризм 

Кейнсіан-

ська теорія 

Монетаризм 

Неокейн-

сіанська 

модель 

Кейнсіансько-неокласичний синтез 

Ранні грошові 

теорії 
Сучасні грошові теорії 
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Теорія трудової вартості була створена А. Смітом та Д. Рікардо, в основі якої 

був аналіз виробництва. А. Сміт обґрунтовував зв’язок розвитку грошей з 

історичним процесом зміни суспільного поділу праці і усуспільнення виробництва. 

Представники цієї течії вбачали в грошах товар, який нічим не відрізняється від 

інших товарів, проте стабільність грошового обігу повинна забезпечуватися золотим 

стандартом, а функції грошей можуть виконувати паперові гроші, ігноруючи 

функцію еквівалента обміну. Вартість срібла і золота, як і вартість інших товарів, 

пропорційна кількості праці необхідної для їх отримання і поставки на ринок.  

Суть теорії робочих грошей (трудова теорія вартості) полягає в тому, що 

вартість товарів втілює в собі певну кількість годин суспільного робочого часу або 

живої і уречевленої праці. Під живою працею розуміють поточні зусилля 

працівника, а під уречевленою – послуги капіталу, що становлять минулі витрати 

праці. Згідно цієї теорії ціни повинні бути пропорційні праці, яка втілена в товарах, 

а товари повинні бути суспільно необхідними. 

Основними представниками класичної кількісної теорії грошей були:Ж. 

Боден, Б. Даванзатті, Дж. Монтаріні, Дж. Локк, Д. Юм, Д. Рікардо. Кількісна теорія 

встановлює функціональну залежність і взаємозв’язок між двома економічними 

елементами – рівнем товарних цін і кількістю грошей в обігу, тобто будь-яка зміна 

кількості грошей зумовлює пропорційну зміну абсолютного рівня цін товарів і 

послуг, а в результаті – до зміни номінального вираження ВНП. 

                                              Сума цін товарів 

Представницька= _____________________________ .            

вартість грошей     Число обертів грошової одиниці 

 

Якщо Д. Юм розглядав застосування кількісної теорії грошей відносно 

металевих грошей – срібла та золота, то Д. Рікардо переніс її основні постулати на 

визначення способу функціонування паперових грошей. 

 В процесі розвитку кількісної теорії були сформовані такі положення: 1) 

вартість грошей і рівень товарних цін визначаються змінами кількості грошей; 2) 

нагромадження дорогоцінних металів, як грошей,  не може зробити націю 

багатшою; 3) ціни змінюються пропорційно зміні кількості грошей в обігу; 4) у разі 

зміни кількості грошей в такій же пропорції змінюються ціни на всі товари, а 

співвідношення між цінами на товари залишається незмінним; 5) в обігу 

знаходяться всі гроші; 6) купівельна сила грошей обернено пропорційна їх кількості, 

а рівень цін прямо пропорційний кількості грошей. 

Трансакційна версія кількісної теорії Ірвіном Фішером сформульована у 

праці «Купівельна спроможність грошей», де він математично обґрунтував 

залежність рівня цін від маси грошових засобів, що використовуються при 

здійсненні товарообігу (трансакційних операцій). І. Фішер запропонував рівняння 

обміну: 

QPVM 
, 

де M – кількість грошей, що перебувають в обігу (грошова маса); 

V – швидкість обігу грошей за певний період (середньорічне число разів 

використання грошової одиниці для придбання товарів) ; 

(1) 

(2) 
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P – ціна індивідуального товару, реалізованого за вказаний період (рівень цін 

– середньостатистичне значення цін готових товарів і послуг, виражене стосовно 

базового річного показника, що дорівнює 1,0); 

Q - фізичний обсяг товарів і послуг, реалізованих протягом даного періоду 

(реальний національний продукт). 

У рівнянні обміну не враховується чинник нагромадження грошей, згідно 

нього гроші функціонують тільки як засіб обігу і платежу. 

Кембриджська версія кількісної теорії грошей отримала назву теорії касових 

залишків. Згідно цієї теорії гроші, що перебувають у суб’єктів товарообміну 

поділяються на дві частини для задоволення виробничого споживання і 

заощадження. Отже, у теорії касових залишків гроші виступають не тільки засобом 

обігу, а і засобом платежу та нагромадження і збереження вартості. Рівняння 

Фішера враховує кількісну пропозицію грошей Ms, а в теорії касових залишків 

центральною проблемою є попит на гроші Md, що і відображено в формулі А. Пігу: 

RPkM d 
, 

де M – маса грошей в економічних суб’єктів (касові залишки); 

R – загальна величина виробництва продукції у фізичному виразі за певний 

період; 

P – середня ціна одиниці виробничої продукції; 

k – коефіцієнт, що враховує частину річного доходу (R*P), яку суб’єкти 

зберігають у ліквідній формі, тобто у вигляді касового залишку (коефіцієнт 

Маршалла). 

Кембриджські економісти зробили висновок, що між М і Р існує зв’язок, на 

який впливає коефіцієнт заощаджень (k). За у мови сталості величин k і Р виникає 

обернено пропорційний зв’язок між вартістю (купівельною спроможністю) 

грошової одиниці і величиною наявних касових залишків, а рівень цін прямо 

пропорційно залежить від величини касових залишків – це основний висновок 

кількісної теорії грошей. 

Сутність «кон’юнктурної теорії» полягає у визначенні залежності загального 

рівня цін від загальних умов товарно-грошового ринку, або кон’юнктури товарного 

ринку. У фазі економічного піднесення загальний рівень цін зростає і вартість 

грошей знижується. А в період економічного спаду ціни знижуються і вартість 

грошей зростає. Такі коливання цін Туган-Барановський пояснював дією не 

грошових факторів. Зміна кон’юнктури ринку зумовлюється зміною чинників 

пропозиції: обсягу виробництва, рівня витрат на виробництво і рівня цін. По своїй 

суті кон’юнктурна теорія є кількісною, оскільки зміна кількості грошей впливає в 

різній мірі на всі інші чинники: швидкість обігу грошей, процентну ставку, 

інвестиції, обсяги виробництва тощо, але вона вказує на непропорційну залежність 

цін і вартості грошей від зміни їх кількості. 

У своїх працях Дж. Кейнс теоретично довів, що механізм ринкової 

конкуренції не може без втручання держави забезпечити ефективне використання 

головних чинників виробництва і відповідну рівновагу процесу розширеного 

відтворення. Проте, він обґрунтував доцільність державного регулювання по 

відношенню до тих інституцій, які не піддаються ринковим методам саморегуляції, 

тому потребують втручання держави. Запропонував  використання державного 

регулювання з метою стимулювання ефективного платоспроможного попиту і 

(3) 
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інвестиційного процесу, ставши засновником державної грошово-кредитної 

політики. Зміна грошової пропозиції викликає зміну рівня відсоткової ставки; зміна 

відсоткової ставки призводить до зміни інвестиційного попиту; зміна 

інвестиційного попиту зумовлює через мультиплікативний ефект зміну обсягів 

номінального ВВП.  

Кейнс визначив принципи «дешевих грошей» і «дорогих грошей» і пільгового 

кредиту. Вчений виступав проти спонтанної зміни цін, що завдають шкоди ринковій 

кон’юнктурі, розробивши концепцію регульованого ціноутворення і підконтрольної 

інфляції.  

Дж. Кейнс розвинув теорію попиту на гроші , створивши теорію переваги 

ліквідності, яка є продовженням кембриджського підходу.  

Монетаризм  - напрям економічної теорії, що вбачає у змінах пропозиції 

грошей основне джерело змін рівня цін та сукупного обсягу виробництва (ВВП) і 

розглядає економіку як внутрішньо стабільну систему. Цей напрям кількісної теорії 

виник з метою подолання наслідків інфляції у Чикагському університеті, основним 

представником є Мільтон Фрідман.  

Основними положеннями монетаризму є: 1) втручання держави є основною 

причиною порушення стабільності економічних процесів; 2) зміни в кредитно-

грошовій політиці спричиняють вирішальний вплив на господарську кон’юнктуру; 

3) центральні банки спроможні контролювати кількість грошей в обігу. 

Монетаристи не визнавали ефективність фіскальної політики, вважаючи 

регулювання податкових ставок та державного боргу малокорисним для розвитку 

економіки. Недоліками монетаризму є ігнорування сфери виробничого відтворення 

та вважання сфери виробництва чорною скринькою, внутрішні процеси в якій 

регулюються автоматично ринковими механізмами. 

Монетаристи розглядають пропозицію грошей як альтернативне явище 

попиту на гроші. Вона повинна визначатися на основі попиту на гроші інакше 

суттєва різниця між ними зумовить негативне сальдо платіжного балансу, падіння 

ВВП та високі темпи інфляції. Фрідман сформулював правило: грошову масу слід 

збільшувати поступово і незалежно від кон’юнктури і циклічності коливань. 

Монетаристи запровадили верхню та нижню межу зростання грошової маси, що 

широко практикується сучасними політиками. 

Отже, монетаристи були прихильниками активної політики «стабільних 

грошей»: жорсткого регулювання кредитно-грошової емісії та контролю за 

інфляцією за допомогою монетарної політики центрального банку. 

До основних положень сучасного кейнсіансько-неокласичного синтезу , які 

широко застосовують центральні банки країн з ринковою економікою, можна 

віднести: 

величина грошової маси в обігу активно впливає на розвиток процесів у 

реальному секторі економіки в короткотерміновому періоді та інфляцію (рівень цін) 

у довготерміновому; 

монетарний механізм державного регулювання повинний  переважати 

фіскальний; 

регулювати розкручування інфляції легше ніж ліквідовувати її наслідки, тому 

національні банки повинні реалізовувати довгострокові цілі стабілізації попиту і 

цін, грошової маси і ВВП, а не обслуговувати клієнтів; 
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грошово-кредитна політика повинна відображати і узгоджувати і 

довгострокові і короткострокові цілі; 

регулювання пропозиції грошей повинне ґрунтуватися на монетаристській 

концепції, а рівня відсоткових ставок на кредити – на кейнсіанській; 

грошова пропозиція повинна визначатися на основі попиту на гроші. 

Період 1991-1995 рр. характеризувався проведенням експансивної грошово-

кредитної політики замість необхідного стримування грошової маси, обмеження 

кредитної емісії, підвищення облікової ставки та інших заходів грошово-кредитної 

рестрикції. Банківська діяльність ставала невигідною через дешевизну кредитів. 

Така ситуація була зумовлена використанням кейнсіанського підходу у грошово-

кредитній політиці України. Починаючи з 1995 р. було проголошено курс на 

макроекономічну стабілізацію, прискорення ринкових реформ та формування 

ринкового механізму функціонування економіки; визнано необхідність зменшення 

податкового тиску, переведення суб’єктів господарювання на самофінансування; 

оголошено курс на подолання гіперінфляції, лібералізацію кредитного та валютного 

ринків, розмежування емісійного і бюджетного механізмів НБУ, формування ринку 

цінних паперів. Такий курс НБУ відповідає в більшій мірі монетаристському 

підходу, що ґрунтується на посиленні ролі суто інструментів грошово-кредитного 

регулювання. 

В результаті вивчення теми студент повинен засвоїти основні напрями  

розвитку теорії грошей, їх теоретичні засади, спільні риси та відмінності. Студент 

повинен вивчити особливості застосування монетаристського та кейнсіанського 

теоретичних підходів у сучасній грошово-кредитній політиці економічно 

розвинутих країн та особливості становлення грошово-кредитного регулювання в 

Україні. В результаті застосування теоретичних знань щодо сутності процесу 

грошового обороту та його закономірностей студенти повинні вміти розв’язувати 

практичні завдання і давати відповіді на поставлені запитання.  

 

Тема 8. Кредит у ринковій економіці. 

План. 

1.  Необхідність  виникнення кредиту 

2. Ознаки кредиту у ринковій економіці. 

3. Суть кредиту. 

4. Функції  кредиту. 

5. Роль кредиту в ринковій економіці. 

6. Форми та види кредиту. 

7. Теорії кредиту. 

8. Позичковий капітал. Особливості функціонування ринку 

позичкових капіталів. 

 

Загальноекономічною причиною появи кредитних відносин є товарне 

виробництво. Основу їх функціонування створює рух вартості у сфері товарного 

обміну, в процесі якого виникає розрив у часі між рухом товару і його грошовим 

еквівалентом, відбувається відокремлення грошової форми вартості від товарної. 

Якщо рух товарних потоків випереджає грошовий, то споживачі товарів із 

настанням моменту плати за них не завжди мають достатні кошти, а це може 
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спинити нормальний процес відтворення. Коли рух грошових потоків випереджає 

товарні, то накопичуються тимчасово вільні кошти. Необхідність кредиту в умовах 

ринкової економіки тісно пов’язана з особливостями кругообігу індивідуальних 

капіталів. Також кредит необхідний для становлення підприємств малого та 

середнього бізнесу, впровадження нової техніки та технології. Завдяки кредиту 

зменшується час на задоволення господарських та особистих потреб; кредитори 

мають можливість отримати додаткові грошові кошти при передачі певної суми 

вільних ресурсів позичальнику. 

Отже, необхідність кредиту викликана існуванням товарно-грошових 

відносин. Його передумовою є наявність вільних коштів у суб’єктів економічних 

відносин та наявність поточних або майбутніх доходів у позичальників. Причинами 

необхідності кредиту є коливання потреби в обігових коштах суб’єктів ринку, а 

також виникнення потреби у створенні та відтворенні основного капіталу. 

Найпростішою формою товарних відносин, що виникла на перших етапах 

становлення товарного виробництва та обміну був лихварський кредит, який 

надавався селянам, ремісникам під високі позикові відсотки, що часто приводило їх 

до повного зубожіння. Позичальники зверталися за кредитом переважно через 

нагальні споживчі потреби або для оплати боргів. Крім лихварського 

товаровиробники надавали один одному кредити під час купівлі-продажу товарів, 

якщо були зацікавлені в їх реалізації. Лихварський кредит остаточно 

трансформувався в підприємницький як специфічну форму банківського кредиту. 

Кредит відіграє важливу роль для підтримки безперервного кругообороту 

фондів підприємств, обслуговування процесу реалізації продуктів виробництва. 

Більшість суб’єктів потребують кредитних ресурсів для компенсації розриву в часі 

між оплатою поточних витрат і надходженням виторгу. Необхідність кредиту 

обумовлюється недостачею власних коштів для забезпечення потреби в оборотних 

коштах. 

Невідповідність потреби великих одномоментних капітальних витрат на 

відтворення основних засобів і поступова їх амортизація приводять до використання 

кредитних ресурсів для фінансування кругообороту основних фондів, 

запровадження у виробництво нової техніки та устаткування. 

Кредиту у ринковій економіці притаманні ознаки: 

 кредитні відносини ґрунтуються на взаємній довірі; 

 мобілізація тимчасово вільних коштів і формування позичкового 

капіталу; 

 передача позичкового капіталу у тимчасове користування на умовах 

повернення та оплати; 

 наявність двох сторін кредиторів і позичальників; 

 позичальник використовує кошти як капітал; 

 джерелом позичкового процента є прибуток на залучені кошти; 

 позика використовується як механізм переливання капіталу з одних сфер 

в інші та вирівнювання норми прибутку. 

Слово „кредит‖ латинського походження і перекладається як „позика‖, „борг‖ 

або „вірю‖, „довіряю‖. Виходячи із тлумачення перекладу та характерних ознак в 

економічній науці сформульовано визначення кредиту. 
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Кредит – це економічні відносини, що виникають між суб’єктами ринку з 

приводу мобілізації тимчасово вільних коштів та використання їх на умовах 

поворотності і оплати. 

Суть кредиту проявляється у його функціях: перерозподільчій, емісійній і 

контрольній. 

Функція кредиту – це специфічний прояв суті кредиту, що відображає  лише 

окремі його ознаки , які відрізняють кредит від інших економічних категорій. 

Перерозподільча функція кредиту полягає у мобілізації грошових капіталів, 

що не беруть участі у господарському обороті, їх трансформації у позичковий 

капітал та розміщенні у ті сфери чи галузі економіки, де найвищі шанси збільшити 

вартість позичкового капіталу. 

У цій функції кредит виступає тільки як форма передачі капіталу з одних рук 

до інших. Нагромадження капіталу може відбуватися за рахунок грошових залишків 

на рахунках у банку підприємств, вивільненого з кругообороту капіталу; 

спеціальних фондів, амортизаційних відрахувань, невикористаного прибутку; 

доходів та заощаджень населення; невикористаних бюджетних коштів, власних 

коштів банків та пара банків. Розподільча функція полягає у залученні 

нагромаджень капіталу банківською і парабанківською системою і передача їх у 

вигляді позикового капіталу іншим господарюючим суб’єктам тих галузей 

виробництва, що мають найбільшу прибутковість. 

Емісійна функція грошей полягає у випуску готівкових чи депозитних 

грошей для обслуговування платіжного обороту. 

Суть цієї функції кредиту випливає із функції грошей як засобу платежу. 

Видача позики збільшує грошову масу в обороті, а погашення позики її зменшує. 

Саме методом кредитної експансії (розширення кредиту) та кредитної рестрикції 

(звуження кредиту) регулюється кількість грошей в обороті. 

Кредитна емісія грошей не має якихось обмежень. Держава може вдаватися 

до емісії грошей для покриття бюджетного дефіциту. Економічним обмеженням 

кредитної емісії може бути пропорція між динамікою збільшення валового 

внутрішнього продукту та темпами зростання кредиту за рахунок емітованих 

пасивів. 

Кредитна „стеля‖- це функціональна оголошена межа обсягу кредитів, які 

можуть надаватися кредитними організаціями (банками) протягом періоду 

обмеження кредитів. Обмеження обсягу кредитування, встановленого на певний 

період часу, може бути фіксованим – відношення до непогашеної позики або 

припускати зростання за визначеними ставками, може відрізнятися для різних класів 

позичальників. 

Виконуючи емісійну функцію кредит сприяє економії витрат грошового 

обігу, прискоренню обороту грошей; страхуванню платежів; впровадженню 

прогресивних систем розрахунку, що сприяє скороченню грошової маси в обігу. 

Контрольна функція виявляється у контролі за дотриманням умов та 

принципів кредитування з боку суб’єктів кредитної угоди. 

При наданні позики банківські установи аналізують плато- і 

кредитоспроможність позичальника, визначають кредитний ризик. Протягом дії 

угоди банк контролює виконання вимог кредитного договору, цільове та ефективне 
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використання кредиту, своєчасне і повне його погашення, перевіряє стан і 

збереження заставленого майна, фінансовий стан позичальника. 

Роль кредиту характеризується конкретними проявами його функцій у 

даному соціально – економічному середовищі.   Роль кредиту не залишається 

незмінною. Із зміною економічних умов у країні відбуваються зміни ролі кредиту та 

сфери його застосування. Так, в умовах функціонування повноцінних грошей роль 

кредиту була незначною, бо зміна маси грошей незначною мірою залежала від 

застосування кредиту. Зменшення маси повноцінних  грошей  у обсягу 

здійснювалось шляхом перетворення їх у скарб, і навпаки. 

При функціонуванні неповноцінних грошей збільшення або зменшення їх 

маси відбувається завдяки кредитним операціям. Тому роль кредиту зростає. 

Ще важливішою є роль кредиту в умовах інфляції, бо регулювання грошової 

маси в обігу за допомогою кредиту має велике значення для підтримання 

стабільності купівельної спроможності грошової одиниці. 

У період, що передував переходу до ринкової економіки в Україні, роль 

кредиту була обмежена. Обмежене застосування мав комерційний кредит, не 

використовувався кредит, як джерело капіталовкладень, не видавався іпотечний 

кредит. Існувала жорстока централізація управління банківським кредитом: усі 

кошти виділялися з центру для різних позичальників на різні цілі і в межах 

визначених сум. 

Однорівнева банківська система також не сприяла розвитку кредитних 

відносин. 

У перехідній економіці роль кредиту зростає, розширюється сфера кредитних 

відносин, розвиваються методи кредитування та управління кредитом, а саме: 

 відбувається перехід до децентралізації управління кредитними 

операціями комерційних банків; 

 розширюються права та можливості комерційних банків та їх клієнтів на 

основі договірних відносин; 

 розширюється сфера застосування кредиту; 

 вдосконалюються методи кредитування; 

 починається використовувати комерційний та іпотечний кредити; 

 підвищується роль кредиту як джерела інвестицій. 

Тобто створюються умови для подальшого вдосконалення управління 

кредитом і розширення сфер його застосування. 

 

 

 

  

Рис 1. Форми кредиту. 

Форми кредиту 

Товарна Грошова 
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У товарній формі кредиту виникають кредитні відносини між продавцями і 

покупцями, коли останні одержують товари чи послуги з відтер мінуванням платежу 

– комерційний кредит, продаж товарів і надання послуг населенню в кредит 

У грошовій формі здійснюється рух переважної частини позикового фонду 

країни, тому й переважна більшість позик надається і погашається грошима. 

За суб’єктами кредитних відносин виділяють такі види кредиту: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Види кредиту 

Комерційний 
Надається одним товаровиробником іншому у 

вигляді продажу товарів з відтермінуванням  

платежу і, як правило, оформляється векселем 

Банківський 

Надається банками, як правило, у грошовій формі; 

банки можуть виступати не тільки кредиторами, але 

і позичальниками. 

Державний 
Надається юридичними та фізичними особами 

державі; традиційна форма цього кредиту – випуск 

державних позик. 

Міжнародний 

Надаються позикові капітали одних країн іншим у 

тимчасове користування на засадах поверненості, 

строковості, платності. Суб’єктами міжнародного 

кредиту виступають банки, фірми, держави, 

міжнародні валютно – кредитні організації 
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Банківський кредит надається для: 

1) розвитку виробництва і товарообігу; 

2) інвестиційна діяльність; 

3) приватизація державного майна; 

4) споживчих потреб. 

Забороняється використання для: покриття збитків, збільшення статутного фонду 

комерційних банків, придбання комерційних цінних паперів. 

Кредити НБУ комерційним банкам не можна використовувати для: 

 Конвертованості національної валюти у іноземну; 

 Приватизація державного майна; 

 Використання не на цілі, вказані кредитною угодою; 

Класифікація банківських кредитів: 

1) За призначенням і характером використання:    

-інвестиційні проекти; 

-комерційні угоди. 

2) За цільовим спрямуванням:   

-виробничий; 

-споживчий. 

3) За терміном використання:  

-короткострокові; 

-довгострокові; 

-середньострокові. 

4) За характером призначення:  

-забезпечені заставою; 

-гарантовані; 

-незабезпечені. 

5) За строками користування:    

-строкові; 

-до запитання; 

-прострочені; 

-відстрочені(пролонговані). 

6) За характером повернення:   

-разове повернення; 

-поступове рівномірне повернення(амортизаційне); 

-погашення періодичними внесками(повітряна куля) 

7) За характером і способом оплати прцентів:  

-з фіксованою ставкою %; 

-з плаваючою; 

-дисконтні позики(% в момент отриминня сплачується). 

8) Залежно від кількості кредиторів:  

-один банк; 

-консорціальні; 

-паралельні. 

Існує досить багато різних класифікацій банківських кредитів. 
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Кредит, як і гроші, одна з найскладніших економічних категорій. В 

економічній науковій думці чітко визначаються дві концепції – натуралістична та 

капіталотворча. 

Натуралістична теорія кредиту. Суть даної теорії кредиту вичерпується 

такими положеннями: 

- об’єктом кредиту стає тимчасово вільний капітал у вигляді натуральних 

речових благ, які можуть бути позичені одним економічним агентом іншому; 

- кредит – це форма руху матеріальних благ, а тому роль кредиту полягає в 

перерозподілі цих благ в суспільстві; 

- позичковий капітал є реальним капіталом, тобто капіталом у речовій формі; 

- банки виступають лише посередниками в кредиті, спочатку акумулюючи 

вільні кошти, а потім надаючи їх в позику; 

- пасивні операції є первинними порівняно з активними. 

Основоположниками натуралістичної теорії кредиту були класики політичної 

економіки А.Сміт, Д. Рікардо, А.Тюрбо, Дж.Міль. 

А.Сміт та  Д. Рікардо вважали, що об’єктом кредиту є не позичковий капітал, 

а капітал у його речовій формі. На думку Сміта, банківські операції можуть сприяти 

розвитку виробничої діяльності в суспільстві не збільшенням капіталу, а його 

перетворенням на активний і продуктивний капітал, чого б не було за відсутності 

банку. 

Натуралістичний підхід А.Сміт та  Д. Рікардо мав багато недоліків, тому що 

не була до кінця з’ясована різниця між позичковим та реальним капіталом. 

Нагромадження позичкового капіталу вони розглядали лише як відображення 

нагромадження реального капіталу. 

Капіталотворча теорія кредиту. Суть даної теорії визначається такми 

основними положеннями: 

- кредит, як і гроші, є безпосередньо капіталом, багатством, а тому 

розширення кредиту означає нагромадження капіталу; 

- банки – це не посередники у здійсненні кредитних операцій, а «фабрики 

кредиту», творці капіталу; 

- активні операції є первинними щодо пасивних; 

- кредит відіграє домінуючу роль у розвитку економіки. 

Основоположниками капіталотворчої теорії кредиту був англійський 

економіст Дж. Ло. 

Згідно з його поглядами кредит не залежить від процесу відтворення, і 

відіграє важливу роль у розвитку економіки. 

Поняття кредиту поєднувалося з грошима і багатством. На думку Ло, за 

допомогою кредиту можна залучити і привести в рух усі не використані виробничі 

можливості країни, створити багатство і капітал. 

На думку Г. Маклеода, кредит не створює капітал, а сам є капіталом, оскільки 

дає прибуток у вигляді процента. Банки становлять собою «фабрики кредиту» та 

створюють кредит, а отже і капітал. 

Водночас капіталотворча теорія мала і свої позитивні сторони: 

- стимулювання розвитку теорії кредиту та застосування напрацьованих ідей 

у практиці; 
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-  Дж. Кейнс та його послідовники ідеї капіталотворчої теорії застосовували 

для обґрунтування принципів кредитного регулювання економіки, ліквідація кризи і 

безробіття за допомогою втручання в економічні процеси емісійного банку  і уряду. 

Позичковий процент- плата кредитору від позичальника за надані в позику 

гроші чи матеріальні цінності. Джерело процента- додана вартість, створена в 

процесі використання капіталу. 

 

                                     річний дохід на позичений капітал   

Норма процента=               сума кредиту                                  * 100%         (1) 

 

    Ринкова норма процента формується на монетарному ринку і визначається 

співвідношенням попиту та пропозиції позичкового капіталу - максимуму досягає в 

час економічної кризи, коли норма прибутку=0. Середня норма процента за певний 

період. 

    В залежності від впливу інфляції розрізняють реальну і номінальну 

вартість кредиту. Ринкова норма процента залежить від співвідношення попиту та 

пропозиції позичкового капіталу. Максимального рівня воно досягає при 

економічній кризі, коли вкладники з метою збереження капіталу намагаються його 

отоварити, що веде до зменшення депозитів і загострює попит на позичковий 

капітал для погашення боргових зобов’язань (норма прибутку знижується до нуля). 

У період депресії відбувається масове вивільнення з виробничої сфери 

грошового капіталу, його нагромадження у вигляді позичкового капіталу, 

знижується і середня норма прибутку і норма процента. Для періодів пожвавлення і 

промислового піднесення характерним є те, що значно зростає попит на кредити при 

недостатніх обсягах позичкового капіталу, тому підвищується норма процента. 

Крім норми прибутку на рівень позичкового процента впливають інфляційні 

процеси, прискорення яких спричиняє підвищення процентних ставок, захищаючи 

позичковий капітал від знецінення. 

Номінальна процентна ставка – без врахування інфляції. 

Реальна – з врахуванням індексу інфляції. Темпи зростання ставок повинні 

випереджати темпи інфляції. 

Процентні ставки бувають: постійні (фіксовані) – не змінюються в процесі 

інфляції; змінні – змінюються в процесі кредитування. 

Фактори, що визначають розмір процентних ставок: 

- макрорівень:  попит та пропозиція на кредитному ринку; 

 стабільність грошового ринку в країні; 

 рівень облікової ставки НБУ. 

- мікрорівень:  межа кредиту; 

 розмір кредиту; 

 термін користування; 

 рівень ризику. 

 

Кредитний ризик – ризик неповернення основної суми боргу. 

Процентний ризик – ризик неповернення процентів за використання позики. 
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Рис. 3. Залежність норми процента від норми прибутку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.4. Види норм процента за кредит 

 

Розрізняють переважно два види норм процента за кредит:  

 ринкову, котра складається під дією кон’юнктури монетарного ринку; 

 середню норму процента,  що складається на монетарному ринку за певний 

період. 

Застосовуються  фіксовані відсоткові ставки, які протягом певного періоду не 

змінюються, і плаваючі. Плаваючі процентні ставки набувають все більшого 

використання, особливо для середньострокових і довгострокових кредитів. Час 

протягом якого процентна ставка залишається незмінною, називається процентними 

періодом.  

Норма процента  залежить від  величини норми 

прибутку 

Середня норма прибутку є максимальною межею норми процента. 

Мінімальну межу норми процента точно визначити неможливо, але 

вона повинна покривати витрати кредитора, пов’язані з даною 

операцією, і просити йому хоча б мінімальний дохід. 

Норма процента 

ринкова середня 

Формується  

безпосередньо на 

ринку позичкових 

капіталів 

Формується за 

певний період часу 
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Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку. 

План. 

1. Фінансові посередники як суб’єкти грошового ринку, їх участь у 

інвестиційних процесах.  

2. Схема взаємовідносин між базовими суб’єктами грошового ринку 

та фінансовими посередниками.  

3. Поняття кредитної системи, два підходи до її визначення.  

4. Кредитна система як елемент інфраструктури грошового ринку.  

5. Складові елементи кредитної системи та їх загальна 

характеристика. 

6. Небанківські фінансово-кредитні установи (посередники): 

особливості їх створення та функціонування.  

7. Міжбанківські об’єднання. 

 

Існує два підходи до визначення суті кредитної системи: 

1. кредитна система ― це сукупність кредитних відносин, форм кредиту і 

методів кредитування та кредитних установ країни. 

2. кредитна система ― сукупність усіх кредитних установ країни. 

Розвиток товарного виробництва і розширення торгівлі зумовили зростання 

обсягів грошових потоків, що викликало необхідність організації їх технічного 

обслуговування, а збільшення товарних потоків і обсягу виробництва спричинило 

виникнення потреби у підприємницькій діяльності, що за рахунок нагромадження і 

перерозподілу грошових коштів стимулювала процес обміну. 
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Рис.1. Кредитна система (класифікація фінансових посередників) 

 

Формування кредитної системи відбулося у кілька етапів: 

1. існування найпростішої форми кредитних відносин, що відбуваються між 

кредитором і позичальником без участі посередників; 

2. виникнення посередників, які акумулюють вільні кошти і надають їх у 

позику та здійснюють розрахунки між суб’єктами ринкових відносин; 
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3. створення та організація банківських інституцій, поява і розвиток 

спеціалізованих фінансових посередників, що обслуговують сегменти ринку, 

незайняті банками; 

4. створення єдиного регулюючого органу кредитної системи ― центрального 

банку, що виконує функції управління процесами у грошово-кредитній сфері.  

Банківська система ― це законодавчо визначена, структурована і 

субординована сукупність фінансових посередників, які здійснюють кредитні і 

фінансові операції на професійній основі і функціонально взаємопов’язані в 

самостійну економічну структуру. 

Банківська система більшості країн складається з двох рівнів: 

1. центральний банк; 

2. комерційні банки; 

Функції банківської системи полягають у: 

 здійсненні державного нагляду і регулювання банківської діяльності з 

метою забезпечення сталості грошей і стабільності роботи всіх банків; 

 трансформаційна; 

 забезпечує збалансованість попиту і пропозиції на фінансовому ринку через 

обмеження ЦБ; 

 емісійна. 

Центральний банк ― це емісійний, розрахунковий і касовий центр, який 

здійснює нагляд за усією кредитною системою і використовується в ролі 

інструмента грошово-кредитної політики держави. Він реалізує грошово-кредитну і 

валютну політику уряду, здійснює емісію грошових засобів, управління офіційними 

золотовалютними резервами, виступає банком держави і комерційних банків. 

Комерційні банки ― багато профільні кредитні інститути, які здійснюють 

фінансові операції та послуги, пов’язані з обслуговуванням клієнтів у всіх сферах 

економіки. 

Конкуренцію на ринку банківських послуг створюють спеціалізовані 

фінансово-кредитні інститути, пропонуючи позики під нижчі відсотки ніж банки. 

Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути ― це установи кредитної 

системи небанківського типу, що акумулюють грошові доходи, капітали та 

заощадження населення, підприємств, держави, спеціалізуючись на виконанні 

кількох операцій або обслуговуючи вузьке коло клієнтури. 

Передумови появи СФКІ пов’язані із необхідністю обслуговування секторів 

позичкового капіталу, де необхідні спеціальні знання і технічні прийоми або тих, які 

є не досить прибутковими для комерційних банків. 

СКФІ з’явилися ще у 19-му столітті. У першій половині 20 століття значного 

розвитку набули страхові компанії, а пізніше ― пенсійні фонди і кредитні спілки. 

Така ситуація обумовлена: 

1. зростанням доходів і заощаджень різних верств населення і бажання їх 

отримати додатковий дохід; 

2. потреба у створенні системи соціального страхування та пенсійного 

забезпечення; 

3. зростання обсягу операцій на ринку цінних паперів, що зумовило 

виникнення фінансових посередників, які за рахунок портфельних інвестицій 

полегшують рух капіталів в економіці. 
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СКФІ характеризуються здатністю акумулювати значні суми коштів на 

тривалі терміни. Сьогодні існування СКФІ обумовлене недостатнім розвитком 

банківської системи, обмеженістю банківського капіталу, що робить банківські 

позики дорогими і послуги банків не можуть охопити весь спектр фінансових 

послуг, попит на які існує на грошовому ринку України. 

Страхові компанії ― це спеціалізовані інститути, що виконують страхові 

функції, формуючи за рахунок страхових внесків ― премій цільові грошові фонди 

та здійснюючи з них виплати при настанні певних подій ― страхових випадків. 

Види страхування: 

1. майнове; 

2. особисте; 

3. страхування відповідальності перед третіми особами; 

4. перестрахування ― страхування вже застрахованих об’єктів з метою 

зниження ризику і перерозподілу відповідальності. 

За формою організації виділяють акціонерні та взаємні страхові компанії. 

Капітал акціонерних СК формується за рахунок випуску і розміщення акцій, які 

дають право на отримання частини доходу власникам ― юридичним і фізичним 

особам. Капітал взаємних СК формується за рахунок страхових платежів окремих 

страхувальників, які і є вступним паєм, а придбання страхового полісу гарантує 

виплату дивідендів. 

Пенсійні фонди ― це спеціалізовані фінансові установи, які здійснюють 

залучення і нагромадження грошових коштів на умовах тривалого аньюітету, 

призначених для пенсійного забезпечення громадян. 

Приватні пенсійні фонди призначені для виплат пенсій і допомог 

працівникам підприємств ― засновників, а кошти пенсійних фондів формуються з 

відрахувань із заробітної плати працівників, відрахувань з прибутку підприємств і 

прибутку від операцій, здійснюваних самим фондом. 

Державні пенсійні фонди створюються за ініціативою центральних чи 

місцевих органів влади за рахунок відрахувань з бюджетів різних рівнів та внесків 

працівників державних структур. 

Діяльність пенсійних фондів пов’язана із нагромадженням значних сум 

коштів на тривалі терміни, а величину необхідних пенсійних виплат можна 

достовірно передбачити, що підвищує їх фінансову стійкість і дозволяє 

забезпечувати мінімальну ліквідність, стимулюючи довгострокові інвестиції в цінні 

папери приватних підприємств чи боргові державні зобов’язання. 

Інвестиційні фонди ― особливий вид СКФІ, які забезпечують 

посередництво в інвестиційному процесі. Випускаючи власні інвестиційні 

сертифікати, фонди акумулюють грошові кошти і вкладають їх у акції і облігації 

різних підприємств на внутрішньому і при наявності дозволу ЦК РЦПіФБ ― на 

зовнішньому. 

Інвестиційні фонди здійснюють на професійній основі портфельні інвестиції у 

цінні папери, за рахунок постійної купівлі-продажу ЦП інвестиційним фондом 

капітал переміщується у найбільш перспективні підприємства і галузі 

промисловості. 

Перші інвестиційні фонди виникли у 1822 році у Бельгії. У 60-х роках 19 ст. в 

Англії і працювали з цінними паперами колоніальних підприємств. Значне 
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зростання і розвиток інвестиційних фондів спостерігався у післявоєнний період, що 

викликане зростанням добробуту і пожвавленням інвестиційної активності широких 

верств населення. 

Інвестиційні фонди відкритого типу випускають інвестиційні сертифікати, які 

вільно обертаються на ринку цінних паперів і їх власники від фонду можуть їх 

випуску в момент часу. ІФ закритого типу випускають інвестиційні сертифікати в 

обмеженій кількості і купівля-продаж їх здійснюється у межах засновників і 

підлягають викупу та виплаті доходів за ними тільки після ліквідації фонду. 

Інвестиційні фонди пропонують своїм клієнтам диверсифіковані портфелі 

інвестицій, які важко сформувати одному дрібному інвестору. 

Фінансові компанії ― небанківські інститути кредитної системи, що 

спеціалізуються на кредитуванні-продажу споживчих товарів з  відстроченням 

платежу. Вони створюються як самостійні юридичні особи або як структурні 

підрозділи, філії, дочірні підприємства банків і страхових компаній, які хочуть 

опанувати відповідні сектори фінансово-кредитного ринку. Якщо фінансові 

компанії ― самостійні юридичні особи― вони можуть створюватися на 

акціонерних чи пайових засадах. Фінансові ресурси вони формують за рахунок 

випуску векселів чи облігацій та залучення короткотермінових банківських 

кредитів. Процент на такий кредит перевищує банківські відсотки. 

Кредитні спілки ― це кооперативні організації, що створюються з метою 

акумуляції заощаджень своїх членів та їх взаємного кредитування. Об’єднання за 

професійною, релігійною територіальною та іншою ознакою. Ресурси кредитних 

спілок формуються за рахунок вступних пайових внесків членів, а  також їхніх 

наступних внесків. 

Кредитні спілки видають кредити на споживчі потреби своїм членам, 

забезпеченням для яких виступають різні види майна та доходів. Вільні кошти 

кредитні спілки можуть депонувати на банківських рахунках чи інвестувати у 

короткострокові державні зобов’язання. 

Маючи статус некомерційних громадських організацій, кредитні спілки 

користуються пільгами в оподаткуванні, тому вони забезпечують нижчі відсотки за 

використання кредитів своїм членам за банківські та вищий рівень дохідності 

внесків ніж у банківських депозитів. 

Ломбард ― кредитна установа, що здійснює видачу позик під заставою 

рухомого майна. Перші ломбарди виникли у XV ст. у Франції, засновані лихварями, 

вихідцями з Ломбардії ― італійської провінції. У XVI ст. з’являються державні 

ломбарди як засіб протидії високим лихварським процентам. 

Ломбарди надають споживчі кредити фізичним особам під заставу рухомого 

майна, вартість якого на 20-50 % перевищує суму кредиту і право власності на нього 

зберігається за власником протягом певного часу. Виручка від реалізації майна 

повинна покривати величину кредиту, вартість зберігання майна та відсотки, 

нараховані за кредит. 

Ломбарди можуть приймати цінні речі на зберігання за певну плату. 

Міжбанківські об’єднання утворюються банками та іншими СКФІ з метою 

координації та узгодження дій, підвищення ефективності своєї політики та для 

захисту своїх професійних інтересів. 
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Перші об’єднання виникли внаслідок становлення величезних промислових 

монополій та конкурентної боротьби між банками. 

Основні способи створення міжбанківських об’єднань: 

1. злиття самостійних банків; 

2. поглинання одним банком своїх конкурентів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Класифікація міжбанківських об’єднань 

 

За складом учасників: 1) банківські; 2) змішаного типу. 

За цілями: 1) комерційного типу ― максимізація прибутку; 

                  2) некомерційного ― надання послуг членам. 

За строками: 1) безстрокові або постійні; 2) створені на строк. 

За ступенями залежності і підпорядкування : 

1) асоціативні; 2) корпоративні. 

Банківський консорціум ― тимчасове об’єднання на договірній основі 

кількох банків для спільного проведення кредитних, гарантійних чи інших 

банківських операцій ― організовуються під головуванням найбільшого банку, 

юридична самостійність учасників не втрачається. 

Синдикати ― тимчасові банківські об’єднання, створені для розміщення 

великих випусків цінних паперів, обслуговування емісійно-засновницької діяльності 

клієнтів. 

Банківський картель ― об’єднання крупних банків навколо угоди про 

розподіл сфер діяльності (узгодження політики процентних ставок; дивідендів; умов 

кредитування тощо). 
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Банківський концерн ― монополістичне об’єднання акціонерних банків, 

коли великий банк стає власником контрольного пакета акцій юридично 

самостійних банків, тому починає контролювати їх діяльність. 

Банківська холдингова компанія ― акціонерні товариства різні за 

специфікою діяльності, що є незалежні, але об’єднані під керівництвом 

акціонерного товариства, якому належать контрольні пакети акцій усіх акціонерних 

товариств концерну.  

Однобанківські холдингові компанії ― 1 банк + парабанки. 

Багатобанківські ― 2 банки + парабанки. 

Банківський трест ― це монополістичне об’єднання банків, яке утворюється 

об’єднанням власності банків, що входять до його складу. Останні втрачають 

юридичну, комерційну самостійність і підпорядковуються одному органу 

управління. Трест ґрунтується на пайовій формі власності. 

Інфраструктура кредитної системи ― комплекс засобів, які забезпечують 

нормальне функціонування інститутів кредитної системи, вона включає такі 

елементи: 

1. нормативно-правове забезпечення, що включає систему законів і 

підзаконних актів, які регулюють діяльність кредитних інститутів; 

2. система захисту інтересів вкладників банків; 

3. національні асоціації банків та інших кредитних установ; 

4. інформаційне забезпечення (банківських рейтингів); 

5. розрахункова мережа; 

6. інкасаторське та охоронне обслуговування кредитних інститутів; 

7. система підготовки кадрів. 

 

 

Тема 10. Центральні банки. 

1. Організація діяльності центральних банків. 

2. Функції центрального банку. 

3. Механізм реалізації грошово-кредитної політики. 

4. Статус та функції Національного банку України. 

5. Грошово-кредитна політика НБУ. 

6. Економічна суть та організація рефінансування комерційниих 

банків. 

Центральний банк ― це емісійний, розрахунковий та касовий центр, що 

здійснює нагляд за усією кредитною системою і використовується як 

найважливіший інструмент кредитно-грошової політики держави. 

Головне призначення ЦБ ― управління грошовим оборотом для 

забезпечення стабільності національної грошової одиниці та не інфляційного 

розвитку економіки. 

В ринковій економіці ЦБ не здійснює комерційну діяльність і отриманий 

прибуток перераховує до державного бюджету. ЦБ юридично незалежний від 

виконавчих органів влади, керується лише національними інтересами та чинним 

законодавством. Він самостійно розробляє заходи щодо реалізації визначених 

урядом пріоритетів грошово-кредитної політики, бере участь у формуванні 

пропозиції грошей, здійснює емісію готівки, стимулюючи кон’юнктуру в країні. 
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До початку 19 ст. не було чіткого розмежування між комерційними і 

центральними банками і децентралізована емісія грошей дозволяла комерційним 

банкам випускати гроші в обіг у необмежених обсягах що призвело до 

неможливості обміну грошових знаків на золото. В результаті банкноти, зростаючи 

в обсязі, витіснили з обігу золоті монети, що зумовило централізацію і 

монополізацію державою банкнотної емісії шляхом обмеження кількості емісійних 

банків. 

Форми виникнення центральних банків: 
1. еволюційна ― протягом тривалого часу поступово монопольне право 

емісії банкнот закріпилося за одним банком (Англія, Франція, Гол.); 

2. директивна ― держава приймає рішення про заснування центрального 

банку, надаючи йому монопольного права емісії банкнот, функцій нагляду за 

діяльністю комерційних банків та грошово-кредитного регулювання економіки 

(НБУ, Німеччина, США); 

 Форми організації ЦБ: державна та акціонерна. 

Роль і місце ЦБ в економіці визначається монетарною політикою уряду: 

1) при дотриманні кейнсіанських концепцій, центральний банк осилює 

втручання за рахунок адміністративно-розпорядних методів регулювання 

економіки; 

2) в умовах монетарних поглядів втручання ЦБ у грошово-кредитну 

політику обмежується тільки впливом на грошову масу в обігу за рахунок 

економічних важелів. 

ЦБ як агент уряду повинен враховувати загальноекономічні цілі та 

узгоджувати дії з урядом і іншими державними інституціями, що формують в країні 

економічну і фінансову політику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емісійна ЦБ прогнозує необхідну для розвитку економіки грошову масу 

(готівкову і безготівкову), здійснює емісію готівкових та кредитних грошових знаків 

згідно затвердженого проекту уряду.функція ЦБ ―  

Кредитна емісія відбувається за рахунок кредитування комерційних банків, 

уряду і зрідка великих підприємств.  
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Процедура випуску грошей у готівковій формі здійснюється шляхом продажу 

банкнот і монет комерційним банкам в обмін на їх резерви, що знаходяться на їх 

коррахунку в ЦБ. 

Емісія депозитних грошей відбувається шляхом кредитування комерційних 

банків, купівлі цінних паперів та іноземної валюти. Так ЦБ збільшує свої активи, що 

зумовлює зростання його пасивів ― утворення грошей. 

Отже, емісія банкнот ― джерело фінансових ресурсів (пасиву) ЦБ. Оскільки 

зменшується питома вага готівкових розрахунків, зменшується значення емісійної 

функції. 

Функція банку банків полягає у касовому, розрахунковому і кредитному 

обслуговуванні комерційних банків. 

ЦБ відкриває кореспондуючі рахунки комерційним банкам, проводить 

міжбанківські розрахунки, кредитує та організовує систему рефінансування, надає 

денні і нічні кредити для завершення міжбанківських розрахунків, встановлює 

правила, форми і стандарти розрахунків в країні, видає дозволи на здійснення 

клірингових операцій. 

Рефінансування комерційних банків полягає у наданні ЦБ їм кредитів з 

метою підтримання поточної ліквідності. Такі кредити надаються на короткий 

термін (до 1 року) у вигляді ре дисконтування векселів, під заставу цінних паперів 

або через операції ―репо‖. В результаті зростають первинні резерви комерційних 

банків і збільшується Ms в обігу. 

Методи рефінансування: 

 прямий ― кредит надається ЦБ банку, що звернувся із кредитною заявкою; 

 тендерний (аукціонний) ― на основі кредитних заявок комерційних заявок 

комерційних банків організовуються торги. 

Центральні банки здійснюють регулювання діяльності комерційних банків і 

банківський нагляд. 

Банківське регулювання ― система заходів, що визначають загальні 

принципи і правила банківської діяльності, порядок здійснення банківського 

нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративне 

Реєстрація банків та 

ліцензування їхньої 

діяльності 

Нагляд за діяльністю банків 

Встановлення вимог щодо 

діяльності комерційних банків 

Застосування санкцій 

адміністративного чи  

фінансового характеру 

Кореспондентські відносини 

Економічні нормативи 

Процентна політика 

Банківське 

регулювання 

Індикативне 



 

55 

Банківський нагляд ― це система контролю та активних засобів впливу, 

спрямованих на забезпечення дотримання банками у процесі їх діяльності вимог 

законодавства України і встановлених економічних нормативів. 

Банківський нагляд здійснюється з метою забезпечення стабільності та 

захисту інтересів вкладників і кредиторів. 

Функція банку уряду полягає у організації ЦБ касового виконання 

державного бюджету ― організація надходження та видачі грошових коштів у 

процесі виконання державного бюджету. ЦБ виступає кредитором уряду, 

здійснюючи кредитування у формі прямих позик або шляхом емісії та розміщення 

на відкритому ринку державних цінних паперів. 

У світовій практиці в умовах розбалансованості бюджету здійснюється за 

рахунок емісії і розміщення цінних паперів на внутрішньому і зовнішньому ринках, 

а тимчасового зриву у виконанні бюджету ― у вигляді короткотермінових позик під 

майбутні грошові надходження.  

Обслуговують ЦБ операції на міжнародному ринку у якості фінансових 

агентів і представляючи інтереси своїх країн у міжнародних організаціях. 

ЦБ здійснюють зберігання та операції із золотовалютними резервами 

країни, що використовуються центробанками як гарантійно-страхові фонди для 

міжнародних платежів і підтримки курсу національної валюти за рахунок 

інтервенцій валюти на валютному ринку. 

Функція грошово-кредитного регулювання економіки ― регулювання 

грошової пропозиції шляхом розробки стратегії і тактики монетарної політики в 

країні з метою забезпечення стабільності і купівельної спроможності національної 

грошової одиниці. 

Процентна політика ґрунтується на регулюванні ЦБ офіційної облікової 

ставки, за якою комерційні банки отримують позики під заставу векселів чи 

державних цінних паперів. Облікова ставка ― базова ціна грошової одиниці. При її 

підвищенні зменшується попит на цінні папери і навпаки. 

Регулювання обов’язкових резервів ― зміна величини безпроцентних 

вкладів комерційних банків на їхніх рахунках у центральному банку, розмір яких 

встановлюється у визначеній пропорції (нормі) до банківських зобов’язань.  

Резервні вимоги можуть виставлятися до всіх банківських пасивів або тільки 

до окремих зобов’язань, наприклад, депозитів клієнтів. Підвищення HR зменшує 

кредитний потенціал банку і Ms.  

Політика операцій на відкритому ринку полягає у купівлі і продажі ЦБ 

цінних паперів з метою впливу на ресурси комерційних банків та динаміку 

процентних ставок (продаж цінних паперів зумовлює дефіцит кредитних ресурсів і 

ріст % ставок). 

Селективне регулювання кредиту ― надання кредитів рефінансування з 

метою підтримання ліквідності банків. 

Рестрикцій на грошова політика ― спрямована на обмеження обігу 

кредитних операцій, підвищення рівня процентних ставок і гальмування темпів 

зростання грошової маси в обігу (боротьба з інфляцією та стабілізація грошової 

системи). 
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Експансіоністська ― супроводжується розширенням обсягів кредитних 

операцій, зниженням рівня процентних ставок, зростанням рівня грошової маси з 

метою інвестування економіки. 
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Етапи становлення НБУ: 

1)  1991 р. закон ―Про банки і банківську діяльність‖ ― формування 

дворівневої банківської системи, перший рівень ― НБУ ― головний банківський 

інститут; 

2)  Основи правого статусу НБУ визначаються Конституцією України; 

3)  1999 рік закон ―Про Національний банк України‖ ― НБУ є особливим 

центральним органом державного управління, з завданням забезпечення 

стабільності гривні. 

НБУ ― юридична особа, має окреме майно, що належить до державної 

власності і статутний капітал ― державної власності. НБУ здійснює видатки в 

межах кошторису, затвердженого радою, а перевищення доходів над видатками 

вносить до державного бюджету. 

Структура НБУ: 

1. центральний апарат; 

2. територіальні управління в областях; 

3. розрахункові палати; 

4. банкнотно-монетний двір; 

5. фабрика банкнотного паперу; 

6. Державна скарбниця; 

7. Центральне сховище грошей; 

8. спеціалізовані підприємства і установи, що забезпечують діяльність 

банку. 

Дворівнева система управління НБУ: 

1) Рада НБУ ― 15 осіб (7 призначає Верховна Рада, 7 ― Президент 

України і голова НБУ); 

2) Правління НБУ ― забезпечує реалізацію монетарної політики через 

відповідні монетарні інструменти, організація діяльності банку. 

Рада НБУ розробляє і контролює основні засади грошово-кредитної 

політики, рекомендації Правлінню банку щодо використання монетарних 

інструментів; затверджує кошторис доходів і витрат банку; затверджує 

бухгалтерський баланс банку, право вето на окремі рішення Правління банку. 

Склад Правління формується Головою НБУ і затверджується Радою НБУ. 

Голову НБУ призначає Верховна Рада на 5 років за поданням Президента України. 

Голова Ради НБУ обирається членами Ради терміном на 3 роки. 

Принципи функціонування НБУ: 

 принцип незалежності банку; 

 принцип президентського та парламентського контролю за діяльністю 

банку; 

 принцип централізації системи банку; 

 принцип єдності системи банку; 

 принцип вертикальної структури управління банком. 

НБУ відповідно до макропоказників загальноекономічної політики держави 

встановлює цільові орієнтири монетарної політики:  

 зміна грошової бази; 

 зміна грошової маси. 

Проводить досягнення цих цілей. 
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Тема 11. Комерційні банки. 
1. Суть, призначення, функції і типи комерційних банків. 
2. Організаційна та функціональна структура комерційного банку. 
3. Загальна характеристика банківських операцій. 
4. Пасивні та активні операції комерційних банків. 
5. Кредитний та інвестиційний портфелі комерційних банків. 
6. Резерви комерційних банків. 
7. Комісійно-посередницькі банківські операції. 
8. Банківські послуги. 

 

Комерційні банки ― багато профільні кредитні інститути, що здійснюють 

фінансові операції та послуги, пов’язані з обслуговуванням клієнтів у всіх сферах 

економіки. 

Функції комерційних банків полягають у: 

1. прийманні депозитів від юридичних та фізичних осіб; 

2. кредитуванні підприємств і населення; 

3. розрахунково-касове обслуговування клієнтів; 

4. створення депозитних грошей (боргові зобов’язання банків). 

У процесі кредитно-розрахункових операцій комерційні банки можуть 

створювати платіжні засоби збільшуючи залишки на поточних рахунках клієнтів. 

Спектр операцій комерційного банку залежить від отриманої ліцензії. Дозвіл 

на створення комерційного банку і виконання банківських операцій видається НБУ 

на підставі установчих документів, заяви про реєстрацію, економічного 

обґрунтування, висновків аудиторів про фінансовий стан та інформації про 

професійну придатність керівників. Засновниками комерційних банків можуть біти 

юридичні та фізичні особи, резиденти і нерезиденти крім громадських і політичних 

організацій, рад усіх рівнів. 

Мінімальний розмір статутного капіталу комерційного банку залежить від 

виду операцій і послуг, які буде надавати цей банк. Найменший розмір ― 1 млн. 

євро. 

Збори акціонерів банку вирішують стратегічні завдання банку, збираються в 

основному 1 раз на рік, вносять зміни до статуту банку, затверджують річний звіт, 

визначають напрямки його діяльності, обирають раду та голову ради банку і 

призначають голову правління банку. 

Виконавчим органом акціонерного банку є правління, а пайового ― 

дирекція, вони вирішують поточні питання, які не є в компетенції зборів акціонерів 

чи власників. 

Ревізійна комісія затверджується зборами акціонерів з їх складу і здійснює 

контроль за діяльністю правління чи дирекції з власної ініціативи, за поданням 

зборів акціонерів та за вимогою акціонерів банку. Ревізійна комісія складає звіт по 

річних звітах банку. Головне завдання ревізійної комісії полягає у контролі за 

дотриманням банком законодавчих та нормативних актів, які регулюють банківську 

діяльність. 

За рішенням зборів акціонерів комерційні банки можуть створювати 

спостережний орган (раду)за діяльністю правління та ревізійної комісії. 

За характером та кількістю операцій виділяють: 

 універсальні ― ті, які виконують широкий спектр операцій і послуг в 

багатьох сегментах фінансового ринку та галузях економіки; 



 

59 

 спеціалізовані ― займаються обмеженою кількістю операцій чи 

функціонують у вузькому секторі фінансового ринку, обслуговуючи окремі галузі 

економіки. 

За формою власності розрізняють: 

 унітарні ― ті, які мають єдиного власника ― державу або приватну 

особу (Ощадбанк та Укрексімбанк); 

 колективні ― створені у формі акціонерних чи товариств з обмеженою 

відповідальністю. 

За організаційно-правовою формою діяльності є: регіональні, 

міжрегіональні, загальнонаціональні і міжнародні банки. 

За розмірами статутного капіталу: малі, середні і крупні. 

За приналежністю до країн: національні, іноземні та спільні. 

Статус спеціалізованого в Україні отримує банк, якщо більше 50% його 

активів відносяться до одного типу, пов’язаного з іпотекою, інвестиційною 

діяльністю, кліринговою та ощадною справою. 

Іпотечний банк ― спеціалізований комерційних банк, який займається 

іпотечним кредитуванням та фінансуванням операцій з нерухомістю. Ресурси 

іпотечні банки формують за рахунок власного капіталу, продажу іпотечних 

облігацій, заставних листів і ощадних депозитів клієнтів. 

Іпотечне кредитування ― продаж іпотечних зобов’язань фінансовим 

посередникам; надання кредитів під заставу нерухомого майна та землі; 

Інноваційний банк ― спеціалізований банк, який здійснює фінансування та 

кредитування інноваційної діяльності з метою підтримки науково-технічного 

прогресу; 

Інвестиційні банки ― кредитні установи, які займаються операціями з 

цінними паперами (емісія, розміщення, продаж) на первинному ринку для 

фінансування інвестицій. 

Інвестиційні банки виступають гарантами емісій, купують та продають 

великі пакети акцій та облігацій, надають за власний рахунок інвесторам-покупцям 

цінні папери, консультаційні послуги. Ресурси формуються за рахунок 

короткострокових позик від інших фінансово-кредитних інститутів. 

Ощадні банки ― посередники фінансового ринку, які спеціалізуються на 

залученні грошових заощаджень і вільних грошових коштів населення. 

Кліринговий банк ― банківська установа, що здійснює операції виключно з 

розрахункового обслуговування угод, які були укладені на фінансових ринках, а 

також надає послуг щодо виконання розрахунків за взаємними зобов’язаннями 

третіх сторін. Для завершення грошових розрахунків надає кредити учасникам 

клірингу. 

Продуктом діяльності комерційних банків виступають:  

1. пасивні операції; 

2. активні операції; 

3. комісійно-посередницькі операції. 

Пасивні операції ― операції, пов’язані із формуванням банківських ресурсів 

за рахунок залучення тимчасово вільних грошових коштів. Вони є первинними 

щодо активних і включають формування власного капіталу банку, залучення вкладів 

і депозитів, продаж цінних паперів та іноземної валюти. 
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Банківські ресурси ― сукупність коштів, що знаходяться у розпорядженні 

банків і використовуються ними для проведення активних операцій. Вони 

поділяються на власні кошти, залучені та позичені. 

Статутний капітал формується за рахунок пайових внесків власників банку 

або від емісії і розміщенні акцій. 

Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань з прибутку, 

розмір яких визначається зборами акціонерів. 

Нерозподілений прибуток ― частина прибутку банку після сплати податків, 

виплати дивідендів акціонерам та відрахувань до резервного фонду. З 

нерозподіленого прибутку формуються спеціальні фонди розвитку банку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Існують строкові депозити і строкові депозити з попереднім попередженням 

про вилучення. 

Депозитний сертифікат ― письмове свідоцтво банки про депонування 

коштів і право вкладника на отримання депозитів і належних процентів. Існують 

іменні (обмежене коло обігу) і на пред’явника, що приймаються в оплату нарівні з 

чеками. 

Ощадні депозити призначені для тривалого нагромадження коштів, 

вилучення яких пов’язане з певними обмеженнями, вони є заощадженнями з 

фіксованим відсотком доходу. Відбувається видача ощадної книжки. 

З’являються рахунки-мікс між строковими і депозитами до запитання, коли 

власник може виписувати у межах залишку векселі, які приймаються в рахунок 

оплати нарівні з чеками, а по відношенню до коштів виплачуються відсотки за 

ринковою ставкою. 

Комерційні банки можуть отримувати позики на грошовому ринку: на 

міжбанківському ринку кредиті, у центрального банку, на ринку євровалют, 

випускаючи власні боргові зобов’язання, укладаючи угоди РЕПО щодо цінних 

паперів і валютних цінностей. 

Для задоволення термінової потреби в коштах банки залучають кредити daily 

або overnight. 

Отримані кредити банкам не надаються для покриття збитків, збільшення 

статутного фонду комерційних банків і придбання цінних паперів підприємств. 

Кредити НБУ, як останньої кредитної інстанції, не можна використовувати 

для конвертації національної валюти у іноземну, для приватизації державного 

майна, використовувати не на цілі, вказані в кредитній угоді. 

Депозитні операції 

 депозити до запитання; 

 строкові депозити 

За строком 

За категоріями вкладників 

Депозити юридичних і фізичних осіб, 

банківські депозити 
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Пасивні інвестиційні операції ― пов’язані із випуском і розміщенням 

банками власних незабезпечених боргових облігацій, які поповнюють банківські 

ресурси коштами інвесторів на термін обіги цих цінних паперів. 

Активні операції ― операції з розміщення наявних власних і залучених 

ресурсів з метою отримання прибутку і забезпечення ліквідності. 

До активних операцій відносяться кредитні операції. 

Кредитні операції об’єднують надання кредитів у готівковій та безготівковій 

формі, фінансування будівництва житла, у формі врахування векселів, розміщення 

депозитів, проведення факторингових операцій, операцій РЕПО, фінансового 

лізингу тощо. 

Кредитний портфель ― сукупність усіх позик, наданих банком з метою 

отримання прибутку. Кредитний портфель включає агреговану балансову вартість 

усіх коштів: прострочених, пролонгованих, і сумнівних щодо повернення, 

нараховані і несплачені відсотки. 

Комерційний банк може видавати кредити безпосередньо, укладаючи угоди з 

позичальником або купувати позику чи частину позики, яка була видана іншим 

кредитором, шляхом укладання угоди з позичальником. 

Інвестиційні операції здійснюють комерційні банки шляхом реінвестицій. 

Прямі (реальні) фінансові інвестиції передбачають внесення коштів або майна для 

збільшення статутного капіталу юридичної особи і придбання таким чином 

корпоративних прав. 

Фінансові інвестиції банків полягають у придбанні цінних паперів та інших 

фінансових активів на організованому ринку. 

До фондових операцій банків з цінними паперами належать: 

1. емісійні операції по випуску і розміщенню цінних паперів (власних і 

третіх осіб) серед інвесторів та посередників; 

2. операції з продажу цінних паперів на вторинному ринку за дорученням і 

за рахунок клієнтів (брокерські операції); 

3. операції ДЕПО ― зберігання і управління цінними паперами; 

4. операції надання кредиту під заставу цінних паперів. 

Інвестиційний портфель банку ― це сукупність банківських ресурсів, 

вкладених у цінні папери. 

У багатьох країнах існують обмеження щодо включення ЦП промислових 

компаній до інвестиційного портфеля банку. 

Структура інвестиційного портфеля комерційних банків має бути 

оптимізована так, щоб знизити ризик ймовірних втрат коштів, владених у цінні 

папери. 

Диверсифікація ― полягає у розподіленні інвестицій між різними цінними 

паперами з різною прибутковістю та ризикованістю. 

Портфель цінних паперів виступає і резервом фінансових активів і 

використовується для забезпечення платоспроможності та ліквідності банку. 

Банки в процесі свого функціонування повинні забезпечити не тільки 

прибутковість залучених фінансових ресурсів, але і своєчасне їх повернення 

клієнтам. Тому вони утворюють поточні резерви платіжних засобів для підтримання 

їх платоспроможності. Резерви поділяють на первинні і вторинні. 
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 Первинні резерви комерційного банку ― це вкладення банку і 

високоліквідні активи, які можуть бути негайно використані як засіб платежу. 

Вторинні резерви ― це кладення і активи, які можна перетворити на 

платіжні засоби з мінімальною затримкою інвестиції у короткострокові державні 

цінні папери або боргові зобов’язання інших банків з низьким доходом ,але високим 

рівнем ліквідності. 

Утворення резервів забезпечує платоспроможність банку та реалізацію 

різних послуг клієнтам. 

Комісійно-посередницькі операції (послуги) ― це операції за дорученням і 

на користь клієнта за певну плату, які супроводжуються переміщенням наявних у 

банку коштів клієнта за його розпорядженням. 

Безготівкові рахунки обслуговують господарські взаємовідносини 

суб’єктів господарювання між собою та з фінансово0кредитними установами. Їх 

поділяють на розрахунки за товарними і нетоварними операціями. 

Розрахунки за товарними операціями ― це платежі, пов’язані з 

одержанням продукції, виконанням робіт, послуг. 

Платежі за нетоварними операціями ― розрахунки з бюджетом, погашення 

заборгованості по кредитам, страхові платежі. 

Взаємозалік вимог ― борги взаємно погашаються, а різниця переказується 

на рахунок кредитора. 

Крім активних і пасивних операцій банки можуть проводити інші види 

діяльності, які об’єднують в окрему групу ― банківські послуги, для надання яких 

банки потребують додаткові ресурси. Дохід від послуг банки отримують у вигляді 

комісійних виплат.  

Групи банківських послуг: 

1. банківські гарантії ― форма забезпечення контрактних зобов’язань. 

Може виступати формою забезпечення виконання однією зі сторін зобов’язань за 

основним контрактом з відстрочкою платежу. Види: 

 гарантії платежу ― виставляється банком-гарантом у забезпеченні 

платіжних зобов’язань покупців перед продавцями; 

 гарантія виконання контракту ― забезпечує платежі за комерційними 

контрактами і виставляється банкам для забезпечення інтересів імпортера; 

 тендерні гарантії ― забезпечують виплату певної суми у випадку 

відмови компанії-переможця від укладання контракту, передбачає платіж на першу 

вимогу організатора торгів (бенефіціара); 

 авізування гарантій ― підтвердження банком достовірності та 

експертиза тексту гарантії, які надані на користь клієнтів комерційних банків. 

Факторингові операції пов’язані з переуступкою постачальником 

неоплачених покупцем платіжних вимог за відвантажені товари та надані послуги 

банку. Вони включають: 

1. кредитування продавця и вигляді попередньої оплати боргових вимог; 

2. інкасування дебіторської заборгованості експортера; 

3. страхування продавця від можливих ризиків. 
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Плата за факторингове обслуговування: 
1. процент за кредит, наданий експортеру ― постачальнику; 

2. комісія за послуги ― %, визначений угодою від суми боргових 

вимог. 

Трастові (довірчі) операції ― операції комерційних банків, пов’язані з 

управлінням майном та виконанням інших послуг в інтересах і з доручення клієнта 

на правах його довіреної особи. На підставі договору банк стає розпорядником 

майна та залишків коштів на банківських рахунках. 

Трастові операції для фізичних осіб: 
1. управління рухомим і нерухомим майном при житті особи на її чи 

користь третьої особи; 

2. розпорядження спадщиною; 

3. опікунство і збереження майна недієздатних та малолітніх осіб; 

4. виконання агентських послуг ― збереження і управління активами 

особи. 

Трастові операції для юридичних осіб: 

1. розпорядження активами; 

2. агентські послуги; 

3. управління діяльністю при реорганізації чи банкрутстві. 

Консультаційні послуги ― надання консультацій, роз’яснень, інформації, 

рекомендацій з банківських, правових та фінансових питань, проблем ведення 

бізнесу та особистого господарства. 

Інші операції банків: купівля-продаж дорогоцінних металів, художніх 

цінностей, посередництво в реалізації обладнання та товарно-матеріальних 

цінностей, аудиторські перевірки, надання страхових послуг. 

 
 

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх 
співробітництва з Україною 

1. Міжнародний валютний фонд у системі валютно-кредитних 
відносин. 

2. Світовий банк, його складові інституції. 
3. Міжнародні регіональні кредитно-фінансові інститути. 
4. Особливості практики інвестування в економіку України 

міжнародних фінансових інституцій. 
Доповнюючи одна одну за функціями та сферами діяльності, міжнародні 

фінансові організації формують інституційну основу механізму регулювання 

глобальних фінансів, центральне місце в якому належить Міжнародному валютному 

фонду. 
 

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Передумови створення Мета діяльності Основні функції 

• поглиблення інтернаціоналізації 

господарського життя; 

• вихід відтворювального процесу за 

національні кордони; 

• швидкий розвиток і посилення ролі 

транснаціональних корпорацій та 

банків у світовій економіці; 

• стабілізація і розвиток 

системи міжнародних 

фінансів та світової 

економіки в цілому; 

• міждержавне валютне та 

кредитно-фінансове 

регулювання; 

 є регулювання 

міжнародних ва-

лютно-кредитних та 

фінансових 

відносин; 

 реалізація 

фінансових 
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• активізацію міждержавного та 

наднаціонального регулювання всіх 

форм сучасних міжнародних 

економічних відносин; 

• необхідність створення 

організаційних основ міждержавного 

механізму спільного вирішення 

країнами валютно-фінансових 

проблем світогосподарського 

розвитку 

• розробка та координування 

стратегії й тактики розвитку 

світової валютно-фінансової 

та кредитної системи; 

• акумуляція фінансових 

ресурсів та їх використання з 

метою забезпечення 

стабільності національного, 

регіонального та світового 

економічного розвитку 

проектів, 

обговорення і 

розробка спільної 

позиції та рекомен-

дацій у цій сфері; 

 збір 

інформації, видання 

науково-практичної 

літератури 

 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) – це валютно-фінансова організація 

міжурядового співробітництва, яка у своїй діяльності об’єднує функції 

регулювання, фінансування, нагляду та консультування держав-членів у сфері 

валютно-фінансових відносин. Заснована в 1944р. на ІІІ Міжнародній валютно-

фінансовій конференції (Бреттон-Вудс, США).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МВФ 

Рада управляючих Виконавчий директор Рада директорів 

Сприяння міжнародному 

співробітництву у валютній 

сфері 

Сприяння розширенню 

міжнародної торгівлі, 

підтримка високого рівня 

зайнятості та росту 

реальних доходів усіх 

держав-членів 

Надання допомоги у створенні 

багатосторонньої системи платежів 

за поточними операціями між 

державами-членами, усунення 

валютних обмежень, що гальмують 

розвиток світової торгівлі 

Підтримка стабільного 

валютного режиму держав-

членів, запобігання 

конкурентному знеціненню 

валют 

Тимчасове надання в розпорядження держав-членів загальних 

ресурсів Фонду(за відповідних гарантій), коректування диспропорції 

у їх платіжних балансах без застосування заходів, що надають 

шкоди національному та міжнародному розвитку 

ЦІЛІ МВФ 
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Фінансування 

Нагляд 

Консультування 

ФУНКЦІЇ МВФ 

Регулювання 

Технічна допомога 

та навчання 

Гарантування 

платоспроможності 

країн-позичальниць 

Використання фінансових 

інструментів для 

структурної перебудови 

національних економік 

Врегулювання національних та 

регіональних криз фінансових 

систем 

Підтримка ринкової 

трансформації у 

постсоціалістичних 

країнах 

УМОВИ УЧАСТІ УКРАЇНИ В МВФ 

Вступ у 1992 році 

Квота України в МВФ – 0,7 % 

Сума вступного внеску – 997,3 млн. СДР 

Умови сплати вступного внеску: 

22,7 % - вільноконвертована валюта (оформлено як борг під 

який надано безпроцентний і безстроковий кредит) 

77,3 % - національна валюта 

Регулятивний механізм впливу на політику МВФ – 250 голосів 

як країна-член МВФ +1 голос на кожні 100 тис. СДР квоти 

Зростання сумарного капіталу МВФ з 1999 зумовило збільшення 

квоти України до в МВФ 1372,0 млн. СДР 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ СПІВПРАЦІ МВФ З УКРАЇНОЮ 

Назва програми Характеристика складових елементів програми 

Програма системної 

трансформації економіки 
(Systemic Transformation Fasility 

— STF) 

Підготовча програма, відносно простою у своїх вимогах, реалізація 

якої дає змогу країні і Фонду співпрацювати. Виконання такої 
програми не потребує складного інвестиційного апарату в країні. 

 

Стандартна програма «стенд-
бай» (Stand-by) 

Це програма короткострокового фінансування; як правило, вона 

триває від 12 до 13 місяців і спрямована на здійснення 
першочергових заходів, необхідних для досягнення макроекономічної 

стабілізації 

Програма розширеного 

фінансування (Extanded Fund 

Facility — EEF) 

Програма розрахована на три роки і спрямована на закріплення 
досягнень початкової стабілізації за програмою «стенд-бай». Значно 

більше уваги приділяється структурним змінам в економіці, тим 

елементам, які становлять базу (основу) подальшого економічного 
зростання 

 

Світовий банк є групою споріднених організацій, діяльність яких спрямована 

на подолання бідності й підвищення життєвих стандартів країн-членів шляхом 

сприяння економічному розвитку останніх, створення передумов для залучення 

ресурсів з розвинутих країн до країн, що розвиваються.  

 

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ЗІ СВІТОВИМ БАНКОМ 

Етапи Характеристика етапу 
1-й етап - 
1993р. 

Затверджено першу позику на інституційну розбудову в сумі приблизно 30 
млн дол. США. 

2-й етап - 
1994—1995 
pp. 

Світовий банк надав Україні кошти реабілітаційної позики в повному обсязі 
(близько 500 млн дол. США), які були спрямовані на фінансування 
підтримки бюджету, зокрема на покриття дефіциту бюджету, платежі за 
зовнішнім боргом та критичним імпортом. Розмір інституційної позики 
становив 27 млн. дол. США. 

3-й етап - 
1996p. 

Позика на структурну перебудову окремих секторів економіки 401,8 млн 
дол. США, у тому числі по 150 млн дол. США надійшло на реконструкцію 
вугільної галузі та реструктуризацію сільського господарства, на розвиток 
підприємств — 100 млн. дол. США, інституційної позики — 1,8 млн дол. 
США. 

4-й етап - 
1998р 

«Позика на структурну перебудову фінансового сектора» (FSAL) у розмірі 
300 млн дол. США для підтримки реформ щодо зміцнення банківської 
системи з метою заохочення банків до переходу на нові умови формування 
резервних та страхових фондів, а також збільшення власного капіталу.  
 «Проект фінансових послуг» — у розмірі 250 млн дол.США, який є 
продовженням позики на структурну перебудову фінансового сектора. 
Згідно з пропозиціями Світового банку цей проект включатиме такі основні 
напрями: кредитна лінія для підтримки малого та середнього 
підприємництва у розмірі 100—130 млн. дол. США; технічна допомога 
комерційним банкам; автоматизація банківської діяльності; створення 
рейтингового агентства.Крім того, у 1998 р. Світовим банком було 
виплачено Україні за системними проектами 340 млн. дол. США: 150 млн. 
дол. — на перебудову сільського господарства (усього два транші); 100 
млн. дол. — перший транш Проекту на розвиток підприємств (всього три 
транші); 90 млн. дол. — перший транш кредиту на перебудову фінансового 
сектора (всього три транші). 
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Кожна з п'яти організацій Групи Всесвітнього банку була заснована з метою 

розв'язання певних конкретних завдань, отже, кожна з них має свої функції і відіграє 

самостійну, якісно відмінну роль. 

Із восьми грантів на розроблення проектів і здійснення дослідницької роботи 

шість було скасовано через відсутність заінтересованості уряду України або 

відхилено Верховною Радою. Українська сторона досі не завершила оформлення 

членства у БАГІ, що унеможливило використання ресурсів організації на численні 

запити гарантій іноземних інвесторів, а також у Міжнародній асоціації розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До глобальних організацій належать передусім спеціалізовані інститути ООН 

— Міжнародний валютний фонд та Група Всесвітнього банку, а також ГАТТ—СОТ. 

Крім того, проблеми світових фінансових відносин (головно країн, що 

розвиваються) обговорюються на Конференції ООН з торгівлі й розвитку — 

ЮНКТАД (з 1964 р. — 1 раз на 3—4 роки). 

СВІТОВИЙ БАНК 

Міжнародний банк реконструкції 

та розвитку (МБРР) 

Міжнародна асоціація розвитку 

(МАР) 

Міжнародна фінансова 

корпорація (МФК) 

Багатостороння агенція 

гарантування інвестицій (БАГІ) 

 

Міжнародний центр 
урегулювання інвестиційних 

конфліктів (МЦУІК) 

Створено на базі багатосторонніх угод між 
державами в 1944 р. на третій Міжнародній 

валютно-фінансовій конференції. МБРР 

надає довгострокові позички (15-20 років) 
країнам –членам та гарантує кредити, які 

надані цим країнам приватними банками  

Створена  у 1960р.як філія МБРР з метою 
збереження впливу розвинутих країн на на 
країни, що розвиваютьсянадання 
безпроцентних кредитів: - для найменш 
розвинутих країн на строк 40 років; - для 
країн „третього світу‖; - до 35 років. 
Погашення кредитів починається з 11 року 
після початку їх використання 

Створена у 1959р. з метою заохочення 

розвитку приватних підприємств у країнах, 

що розвивається. МФК надає кредити 

приватним підприємствам без гарантій 
уряду на строк від 5 до 15 років, за умов 

часткового продажу акцій підприємства 

МФК 

Здійснює страхування капіталовкладень від 
політичного ризику на випадок 

експропріації, війни, зриву контрактів 

Заснована в 1966р. для сприяння припливу 

міжнародних інвестицій шляхом створення 

умов для припинення й урегулювання 
спорів між урядами та іноземними 

інвесторами 
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УМОВИ СПІВПРАЦІ МБРР З УКРАЇНОЮ 

Строки 

кредитування 

Вид процентної 

ставки 

Розмір 

процентної 

ставки 

Сфери спрямування 

кредитних коштів 

Строк погашення 

кредиту – 17 років; 

пільговий період – 

5 років 

(сплачуються 

тільки %) 

Плаваюча  = 6,5 % річних 

Паливно-енергетичний 

комплекс – 68%; підтримка 

органів держуправління – 

14%; експорту – 11%; 

розвиток сільського 

господарства – 5%; 

соціальні потреби -2% 

 

Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інститути – це установи, 

діяльність яких спрямована на розвиток економіки, економічного співробітництва та 

інтеграційних процесів у регіоні. Співпрацюють лише з країнами-членами в 

напрямах кредитування об’єктів інфраструктури, сільського господарства, добувної 

промисловості. 

Мета створення та функціонування регіональних міжнародних 

фінансово-кредитних установ — надання довгострокової фінансової та технічної 

допомоги для прискореної розбудови й розвитку конкурентоспроможних економік 

країн регіону, а також сприяння економічній кооперації та інтеграції акціонерів 

банків у процесах розбудови комплексного регіонального господарства й у 

вирішенні специфічних регіональних проблем. 

 

НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ МБРР З УКРАЇНОЮ 

Системні проекти Інвестиційні проекти 

Грошові кошти траншами 

направляють до Держбюджету, а 
потім Мінфін зі свого бюджету 

повинен передбачити фінансування 

зазначене в проекті програм 

Створена українською стороною робоча група готує 
тендерну документацію на визначені пакети 
закупівель для проведення відкритих міжнародних 
торгів. Участь у торгах можуть брати компанії, які 
мають виробничі можливості виконати умови 
конкурсу. Уся тендерна документація узгоджується 
з МБРР. Кредитні угоди щодо впровадження 
інвестиційних проектів укладаються між Україною 
(Мінфіном)  та МБРР. Наступний етап  - підписання 
субкредитних угод між Мінфіном та 
субпозичальниками-бенефіціарами, в яких 
визначнється сума, яку Мінфін кредитує тому чи 
іншому субпозичальнику, а також узгоджуються 
умови та терміни погашення зобов’язань 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РМФКУ 

Причини 

виникнення 

Прискорення у 60-ті роки розпаду світової колоніальної системи, з 

поширенням регіонального співробітництва та економічної 

інтеграції країн, що розвиваються. 

Небажання виконувати всі вимоги, пов'язані з отриманням пільгових 

кредитів МВФ і МАР країнами, що розвиваються 

Цілі діяльності 
Розвиток економіки, економічного співробітництва та інтеграції у 

регіоні 

Порядок 

формування 

пасивів 

Ресурси формуються з внесків країн-членів та позичених коштів, що 

мобілізовані на ринках позичкових капіталів 

Форма правління 

Найвищим органом є рада керуючих, в яку кожна країна направляє 

свого представника. Рада може приймати рішення лише у тому разі, 

якщо присутні представники мають не менше ніж 75% загальної 

суми голосів. Найбільший вплив мають учасники-розвинуті країни 

(США) 

Об'єкти 

кредитування 
Інфраструктура, сільське господарство, добувна промисловість 

Форма фінансової 

підтримки 

Надають кредити урядам та під їх гарантію приватним 

підприємствам на звичайних і пільгових умовах, а також гарантії по 

урядових кредитах 

Організаційна 

структура 

Поряд із акціонерним капіталом вони можуть мати у своєму 

розпорядженні групу фондів, що входять до нього. Ці установи 

перебувають під технічним керівництвом банку 

РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

Регіональні банки розвитку Регіональні валютно-кредитні та 

фінансові організації 

Європейський банк реконструкції 

й розвитку — ЄБРР, 

Міжамериканський банк розвитку 

— МаБР, Африканський банк 

розвитку — АфБР, Азійський банк 

розвитку — АзБР 

Європейський центральний банк — 

ЄЦБ, Європейський інвестиційний 

банк — ЄІБ, Європейський фонд роз 

витку — ЄФР тощо 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄБРР 

Рік 

заснування 

1991 р. 

Мета 

діяльності 

Підтримка країн-членів у проведенні структурних і галузевих економічних 
реформ, включаючи демонополізацію, децентралізацію та приватизацію, зі 
стратегічним завданням цілковитої інтеграції їхніх економік у світовий 
економічний простір 

Причини 

виникнення 

Сприяння структурним перетворенням щодо створення ринкової економіки у 
країнах Центральної та Східної Європи 

Цілі 

діяльності 

Зміцнення фінансового сектору; сприяння розвитку малих та середніх 
підприємств; розвиток інфраструктури; підтримка структурної перебудови 
підприємств; створення сприятливого інвестиційного клімату; залучення 
прямих іноземних інвестицій щодо спільного ; фінансування проектів 

Порядок 

формуванн

я пасивів 

Основні фінансові ресурси ЄБРР складаються з акціонерного капіталу, 
запозичень на світових фінансових ринках та надходжень від позик та 
інвестицій. Початковий підписний капітал Банку становив 10 млрд екю, з яких 
2,9 млрд. екю уже сплачено касовою готівкою або простими векселями 
(заборгованість менш ніж 1 %), а сума, що залишилася (70 %), підлягає сплаті 
акціонерам лише на вимогу, коли це стане необхідним для оплати зобов'язань 
ЄБРР. Звичайні ресурси охоплюють як дозволений до випуску статутний 
капітал, незалежно від характеру оплати акцій, так і залучені позикові кошти, 
кошти, отримані за рахунок погашення позик чи за гарантіями, а також 
прибуток від реалізації інвестицій в акціонерний капітал та інші кошти та 
прибутки ЄБРР, які не є частиною ресурсів спеціальних фондів. Спеціальні 
фонди формуються за рахунок коштів, спрямованих до відповідного 
спеціального фонду, та доходів, отриманих від інвестицій, здійснених за 
рахунок цих фондів.  

Форма 

правління 

У Раду управляючих — вищий розпорядчий орган ЄБРР — входять по два 
представники (управляючий та його заступник) від кожного учасника Банку 
(країни чи міжнародної організації). На щорічному засіданні Рада обирає 
голову — одного з управляючих, який виконує обов'язки до обрання 
наступного голови. Рада управляючих вирішує стратегічні, принципові 
питання діяльності Банку. Рада директорів — головний виконавчий орган, до 
компетенції якого належать поточні питання роботи ЄБРР, а також здійснення 
важливих повноважень, делегованих їй Радою управляючих 
Президент ЄБРР (нині Жан Лембєр) обирається на чотири роки Радою 
управляючих більшістю голосів. Президент ЄБРР керує поточною діяльністю 
ЄБРР під наглядом Ради директорів. 

Об'єкти 

кредитування 

За рахунок звичайних ресурсів Банк фінансує на ринкових умовах ті країни, 
що впроваджують рентабельні проекти розвитку, кошти спеціальних фондів 
використовуються для пільгового кредитування низькорентабельних галузей 
соціальної інфраструктури та надання технічної допомоги 

Форма 

фінансової 

підтримки 

Банк пропонує клієнтам цілий спектр фінансових інструментів для реалізації 
проектів: кредити, інвестиції в акціонерний капітал, гарантії, а також 
різноманітні інструменти з управління ризиками проекту. Загальна структура 
фінансування проекту: синдикований кредит становить 15 %; кредит ЄБРР — 
35 %; кредити інших інвесторів — 10 %; частка місцевого інвестора в 
акціонерному капіталі — 15 % і, нарешті, частка іноземного інвестора в 
акціонерному капіталі — 25 %. 
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КРЕДИТИ ЄБРР Пряме 

фінансування 
Опосередковане 

фінансування 

надають для фінансування 

рентабельних проектів за рахунок 

залучених коштів на фінансовому 

ринку, строк погашення 

звичайних позик — від 7 до 20 

років 

джерелом пільгових кредитів є 

спецфонди, за рахунок яких фінансують 

проекти, що є особливо важливими з 

соціальної точки зору, але нерентабельні 

або малорентабельні з фінансового 

погляду. За цими позиками беруться 

знижені відсотки (2—4% річних). Строк 

погашення позик — 15—40 років 

Інструменти фінансування 
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Банк міжнародних розрахунків (БМР) є найстарішою міжнародною 

фінансовою інституцією, яка й донині разом із Міжнародним валютним фондом та 

Групою Всесвітнього банку залишається  провідним центром співпраці центральних 

банків світу. Україна не є членом цієї організації. 

 

 

 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЄБРР В УКРАЇНІ 

Підтримка розвитку приватного сектора 

Підтримка реалізації програми приватизації 

Залучення приватних інвестицій у харчову 

промисловість та сільгоспвиробництво 

Раціоналізація енергетичної галузі 

Розвиток малих та середніх підприємств 

Модернізація і реформування інфраструктурних 

галузей 

Фінансування малих та середніх підприємств 
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