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Вступ 8 

ВСТУП 

 

 

Розбудова й подальший розвиток в Україні нових економіч-

них відносин, трансформація економічних і соціальних процесів, 

забезпечення ефективної діяльності фінансової та банківської сис-

теми обумовлює надзвичайно важливе значення дослідження 

й визначення сутності та механізмів функціонування категорій як 

«гроші» та «кредит». Їх роль в організації та розвитку суспіль-

ного виробництва достатньо вагома. Вони виступають як судинна 

системи ринкової економіки, що забезпечує обіг доходів і витрат 

суб'єктів ринку, життєдіяльність кожної з цих структур. Дієздатна 

грошова система сприяє раціональному використанню ресурсів, 

стійкому зростанню виробництва його збалансованості. Гроші не 

тільки забезпечують кругообіг товарів і послуг, а й виступають 

суттєвим важелем регуляції всієї сукупності соціально-еконо-

мічних процесів сучасного суспільства. 

Виникнувши в сиву давнину гроші пройшли довгий і склад-

ний шлях свого розвитку. Щоб розкрити їх сутність, уявити роль 

грошей і кредиту в ефективному функціонуванні ринкової еко-

номіки необхідно дослідити їх історичну еволюцію. Це дозволить 

зрозуміти чому їх називають «мовою ринку», чому вся статис-

тична, комерційна, а власне й виробнича інформація стосовно 

процесів, що відбуваються в ринковій економіці, подається через 

вартісні показники у їх грошовому вираженні. 

Тому наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, 

кредитних відносин — необхідна складова становлення фахових 

економічних знань студентів. Особливо важливу роль відіграє 

дисципліна «Гроші та кредит» у підготовці фахівців з фінансів, 

бухгалтерського обігу, аудиту та менеджменту. 

У навчальному посібнику належну увагу приділено аналізу 

організації руху грошей, грошовим потоком і грошовому ринку, 

процесу формування пропозиції грошей. Значна увага приділена 
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роз'ясненню сутності інфляції, причинам та наслідкам цього еко-

номічного явища. Відповідні розділи посібника присвячені висві-

тленню питань щодо суті та особливостям кредиту в умовах рин-

кової організації виробництва. Розкриваються основні, найбільш 

загальні форми кредиту, його місце й роль у забезпеченні еконо-

мічного зростання. Значне місце у навчальному посібнику відве-

дено питанням, пов'язаних із організацією кредитної системи. 

У заключній частині йдеться про зміст валютних відносин, розк-

ривається історія становлення і розвиток сучасних міжнародних 

валютних систем, розглянуто основні напрямки й перспективи 

співробітництва України з міжнародними валютно-кредитними 

установами. 

Освоєння дисципліни «Гроші та кредит» дозволить сформу-

вати у майбутніх фахівців з економіки розуміння сутності та ме-

ханізму функціонування таких категорій, як гроші, кредит, гро-

шовий ринок, процес, стане теоретичною та методичною базою, 

необхідною для наступного оволодіння практикою використання 

грошово-кредитних інструментів, а також уміння аналізувати та 

оцінювати грошово-кредитну політику, що здійснюється в Україні. 

Навчальний посібник складено за логікою й змістом новіт-

ньої програми з дисципліни «Гроші та кредит» і відповідає вимо-

гам державного стандарту освіти стосовно обов'язкових навчаль-

них дисциплін. 
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Розділ 1 

СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЯ ГРОШЕЙ 

 

 

1.1. Походження грошей 
 

Гроші це категорія товарного виробництва та обміну і їх поява 

пов’язана з розвитком товарного виробництва й обміну. У сучас-

ному світі пануючою формою організації суспільного вироб-

ництва є товарне виробництво, найважливішими базовими кате-

горіями якого є товар і гроші. Роль грошей в організації й функ-

ціонуванні суспільного виробництва надзвичайно вагома. Гроші 

не тільки забезпечують кругообіг товарів і послуг, а являють  

собою дієвий важіль регулювання всієї складної сукупності сис-

теми соціально-економічних відносин сучасного суспільства. 

Складність грошей як об’єкта теоретичного пізнання і вод-

ночас предмета вивчення, різнобічний характер їх системної  

побудови передбачають багаторівневу структуру підходів до виз-

начення якісної сутності та функціональних властивостей цього 

економічного феномена. Мається на увазі, що для виявлення 

не формальних, а реальних причино-наслідкових зв’язків, котрі зу-

мовлюють природу та об’єктивні основи саморозвитку грошових 

відносин, необхідно дослідити причини їх походження. Ці питан-

ня завжди привертали до себе пильну увагу науковців. Так, ще 

в працях Платона й Аристотеля мають доволі цікаві положення 

щодо грошей. Йдеться про гроші і в літописах періоду Київської 

Русі. Однак, змістовні дослідження щодо сутності грошей, причин 

їх походження та функціонального призначення пов’язано із роз-

витком капіталізму. Щодо питань походження грошей найбільш 

обґрунтованими є дві концепції раціоналістична й еволюційна. 

Суть раціоналістичної концепції полягає в тому, що виник-

нення грошей є продуктом домовленості між людьми. Сутність 

цієї концепції виникає тоді, коли люди уявляють собі необхід-
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ність їх існування як певного засобу, що забезпечує рух товарів 

і є неодмінним елементом раціональної організації товарообміну.  

Раціоналістичний напрям у теорії походження грошей, 

не може бути науковим, оскільки об’єктивні причини (а поява 

грошей належить саме до таких), обумовлені суто об’єктивними 

причинами і не можуть бути обумовлені суб’єктивними фактора-

ми і, по суті, вторинних процесів (не стільки значимих факторів). 

Причину виникнення грошей слід виявляти в якісних змінах, які 

відбувалися в становленні й розвитку такого феномена як товарне 

виробництво. 

Еволюційна концепція походження грошей є більш науково 

достовірною і створює більш змістовну теоретичну основу для 

визначення сутності грошей та причин їх виникнення. 

Її зміст полягає в тому, що виникнення та розвиток грошей це 

тривалий еволюційний процес, зумовлений стихійним розвитком 

товарного виробництва. Найбільш повно суть еволюційної концеп-

ції була розкрита великим німецьким економістом К. Марксом. 

Спираючись на творчий доробок своїх попередників Д. Рикардо, 

А. Сміта — видатних представників англійської економічної науки, 

К. Маркс науково розкрив походження грошей та їх сутність. 

В основу своєї теорії грошей К. Маркс поклав положення 

про те, що гроші — це продукт товарного виробництва. Причини 

виникнення грошей він пояснює об’єктивним процесом розвитку 

товарного виробництва, товарного обміну, що супроводжує його, 

оскільки товарне виробництво не може функціонувати без обміну. 

У процесі своєї еволюції гроші пройшли складний шлях розвитку 

від простої випадкової форми еквівалента до блискучої і загаль-

ної форми еквівалента у вигляді дорогоцінних металів. Тобто 

гроші за своєю природою є товаром і цей висновок — один із ве-

ликих наукових внесків, що зробив К. Маркс, досліджуючи похо-

дження і суть грошей. 

Крім того, із змісту еволюційної концепції випливають й інші 

важливі висновки: 
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- по-перше, гроші: за своїм походженням не просто товар, а 

носій певних суспільних відносин, формування яких зумовлено ви-

діленням з широкого ряду звичайних товарів одного — грошового; 

- по-друге, як результат тривалого еволюційного розвитку 

товарного виробництва і ринку гроші самі не можуть бути засти-

глим, і раз і назавжди даним явищем, а повинні постійно розвива-

тися як по суті, так і за формами існування; 

- по-третє, гроші не можуть бути скасовані чи змінені уго-

дою людей або рішенням держави доти, поки існують адекватні 

грошам суспільні відносини, так само як і не можуть бути «вве-

дені» там, де таких відносин не існує. 

Що стосується ролі держави у творенні грошей, то не дер-

жава створює гроші як економічне явище, хоча вона може визна-

чати та змінювати зовнішні атрибути грошей, впливати на форму 

та якісні властивості грошей з метою кращого пристосування до 

ефективного виконання суспільної ролі. Гроші є продуктом рин-

ку. Ринок спричиняє об’єктивну потребу в грошах, з чим держава 

не може не рахуватися. Ринок висуває жорсткі вимоги до носія 

грошових функцій і держава повинна створювати такого носія, 

який здатний найповніше задовольняти ці вимоги. Кількість гро-

шей в обороті визначається певними об’єктивними закономірнос-

тями, яки держава мусить враховувати у своїх регуляторних діях 

щодо грошей. Тобто і у теперішній час гроші не декретуються 

державою, а породжуються ринковою економкою. 

 

 

1.2. Сутність і функції грошей 
 

Гроші за своєю сутністю це специфічний товар, що має вла-

стивість обмінюватись на будь-який інший товар, тобто як зага-

льний еквівалент. Розриваючи сутність грошей К. Маркс надає 

таке їх визначення «Специфічний товарний вид з натуральною 

формою якого суспільно зростається еквівалентна форма, стає 

грошовим товаром, або функціонує як гроші». 
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Функціональна сутність грошей мало змінилась у сучасних 

умовах, але форма вираження її зазнала суттєвих змін. Це, перед-

усім, знайшло своє вираження в трансформації товарної природи 

грошей у нетоварну, що зробило гроші більш еластичним у вико-

нанні ними своїх функцій і, водночас, значно ускладнило й поси-

лило роль грошей як самостійного за своїм впливом на економіку 

елемента. 

Сутність грошей як загального еквівалента виявляється 

в тому, що гроші: 

- це економічна категорія, яка виражає певні притаманні 

товарному виробництву відносини між людьми; 

- це загальноприйнятний засіб стихійного врахування кіль-

кості й якості уречевленої у товарі суспільно-необхідної праці; 

- споживча вартість грошей (на тому етапу розвитку, коли 

вони були представлені товаром) подвоюється за рахунок задово-

лення потреби в загальному еквіваленті; 

- поява грошей (у їх розвиненій формі) розколює увесь світ 

товарів на товар еквівалент як носії вартості та на всі інші товари 

як носій споживчої вартості. 

Різноманітність і складність виробничих відносин, які вті-

люються в грошах, визначають множинність форм прояву самих 

грошей. Кожне з таких форм дістала назву функцій грошей.  

Функція грошей — це певна дія чи «робота» грошей щодо 

обслуговування руху вартості в процесі суспільного відтворення. 

Питання про функції грошей є одним із найбільш дискусій-

них у теорії грошей. Розбіжності стосуються не тільки тракту-

вання окремих функцій, а й їх кількості. Більшість представників 

марксистської теорії грошей дотримуються погляду, що гроші 

виконують п’ять функції. Однак вони мають різні погляди щодо 

суті кожної з них. 

Ще помітніші розбіжності у трактуванні функцій грошей 

серед представників немарксистських економічних теорій. Біль-

шість з них, не заперечуючи взагалі існування функцій грошей, 
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визначають лише три функції й абстрагуються від інших. Так, ві-

домі американські вчені економісти Р. Макконнелл, Л. Брю автори 

підручника «Макроекономіка» розглядають лише три функції 

грошей: засіб обману, міру вартості й засіб нагромадження. Разом 

з тим класики економічної теорії та деякі її представники кінця 

XIX— початку XX ст. визначають, як і К. Маркс п’ять функцій 

грошей: міри вартості, засобу обігу, засобу нагромадження, засо-

бу платежу і світові гроші. 

Ми також розглянемо п’ять функцій грошей, виконуючи 

які,по нашому розумінню, реалізується сутність грошей як зага-

льного еквівалента. 

Міра вартості — перша і головна функція грошей. Її сут-

ність полягає в тому, що гроші виступають засобом виміру вар-

тості всіх інших товарів. І саме ця властивість є важливою скла-

довою їх ролі як загального еквівалента. 

З функцією грошей як міри вартості, пов’язано поняття  

масштабу цін. 

Масштаб цін — це фіксована вагома кількість грошового 

металу і його кратних частин, прийнята в даній країні як грошова 

одиниця. За допомогою масштабу цін вирішується технічна про-

блема порівняння грошового металу. Масштаб цін у законодав-

чому порядку встановлюється державою, яка може його змінюва-

ти, тому що він не пов'язаний зі зміною вартості грошового мета-

лу (золота). Як би не змінювалась вартість золота 1 грам завжди 

буде складати 1 тисячну частку кілограма. 

Зі зникненням золота зі сфери грошового обігу і переходом 

до паперово-грошових систем масштаб цін втрачає свій початко-

вий економічний зміст і вживається як спосіб вираження вартості 

товару в грошовій одиниці тієї чи іншої країни. 

Засіб обігу. Сутність цієї функції грошей полягає в тому, що 

гроші виступають посередником в обміні товарів. У формулі  

Т—Г—Т вони є засобом здійснення цієї метаморфози, засобом 

обміну однієї споживчої вартості на іншу. Ця функція грошей  
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нерозривно пов’язана з функцією міри вартості та її зовнішнім 

виявом. На відміну від функції грошей як міри вартості тут пот-

рібні вже не ідеальні, а реальні гроші. 

Важливою ознакою грошей як засобу обігу є те що вони  

являють собою реальне втілення мінової вартості: продавець від-

дає свій товар покупцеві і взамін одержує гроші. Тобто, гроші як 

засіб обігу забезпечують перебіг товарів від виробника до спожи-

вача, після чого товар виходить зі сфери обігу. Проте самі гроші 

залишаються в обігу, переходячи від одного суб’єкта до іншого. 

Засіб платежу. Сутність функції грошей як засобу платежу 

полягає в тому, що покупець оплачує товар не в момент придбан-

ня, а через якийсь час. У цьому русі грошей, що здійснюється  

після руху товару, реалізується їх функція як засобу платежу.  

Вона тісно пов’язана з іншими функціями грошей і, насамперед, 

із їх функцією як міри вартості. 

У функції грошей як засобу платежу, особливо чітко вияв-

ляється факт поділу всього товарного світу на два полюси: спо-

живчу вартість і вартість. Якщо перший представлений усією рі-

зноманітністю товарів, то другий — грошима, загальним еквіва-

лентом, що виступає як реальне буття мінової вартості. Це особ-

ливо очевидно, коли гроші здійснюють свій самостійний рух як 

засіб платежу. 

У розвинутій ринковій економіці гроші як засіб платежу об-

слуговують більшу частину всього економічного обороту, сфера 

їх застосування дуже широка. 

Засіб нагромадження — це функція, в якій гроші обслуго-

вують нагромадження вартості в її загальній абстрактній формі 

в процесі розширеного відтворення. 

Виконання функції засобу нагромадження історично стало 

можливим, коли товаровиробник мав можливість частину грошо-

вої виручки від продажу своїх товарів не витрачати на придбання 

інших споживчих вартостей, необхідних для виробництва чи осо-

бистого споживання, а відкласти частину (залишок) грошових 
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коштів на майбутнє, тобто зберегти. Для цього продуктивність 

праці виробника повинна була перевищувати його поточні виро-

бничі та споживчі потреби. Таким чином, функція засобу нагро-

мадження могла виникнуть після функції засобу обігу й розвива-

тися на її основі, але раніше за функцією засобу платежу, оскіль-

ки товаровиробник міг наважитися продати свій товар у борг  

лише за умови, що покупець зможе накопичити вартість для по-

вернення боргу. 

З розвитком товарного виробництва і товарного обігу функ-

ція нагромадження зазнає значних змін. Вони полягають у тому, 

що нагромадження грошей стає одним із необхідних факторів  

організації суспільного відтворення. Це обумовлено тим, що на-

громадження грошей потрібно для закупівлі товарів сезонного 

характеру, видачі заробітної плати, придбання устаткування. 

На відміну від простої форми нагромадження у вигляді збирання 

скарбів у розвинутому товарному виробництві гроші не виходять 

остаточно зі сфери обігу, не перетворюються в скарб, а на умовах 

терміновості, платності і повернення використовуються тими, хто 

має в них тимчасову потребу. 

У той же час трансформація цієї форми нагромадження не 

призводить до її повного зникнення. Утворення скарбів, або теза-

врація, відбувається як на приватному рівні (приватна тезавра-

ція), так і на державному рівні (державна тезаврація). 

У розвинутому товарному виробництві у ролі тезавранта ви-

ступає не тільки золото в злитках, а також і ювелірні вироби, 

предмети розкоші, майно тощо. Державна тезаврація переважно 

формується зі злитків золота, золотих монет та ювелірних виро-

бів високої художньої цінності. Тобто кожна держава, як пра-

вило, створює золотовалютні резерви. 

Світові гроші — це функція, в якій гроші обслуговують рух 

вартості в міжнародному економічному обороті і забезпечують 

реалізацію взаємовідносин між країнами. 
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Виконуючи цю функцію гроші виступають як загальний  

купівельний, загальний платіжний засіб, як матеріалізація багат-

ства взагалі. Функцію грошей як світових виконують повноцінні 

гроші. У цій функції вони скидають свої національні мундири 

і постають у своїй первісній формі — у формі злитків. 

У сучасних умовах у зв’язку з демонетизацією золота, у фун-

кції світових грошей виступають валюти, що відіграють роль сві-

тових грошей. У якості таких грошей нині виступає долар, спеці-

альні засоби запозичення (СДР), євро і валюти деяких найбільш 

могутніх в економічному відношенні країн. 

 

 

1.3. Етапи розвитку грошей та їх форми 
 

Гроші пройшли складний і тривалий шлях розвитку врахо-

вуючи не тільки еволюцію їх економічного змісту та зростання 

суспільної ролі, а й зміну їх форм, їх урізноманітнення. Загальний 

процес еволюції форм грошей відображень на рис. 1.1. 

Процес еволюції грошей здійснювався в напрямі від повно-

цінних грошей до неповноцінних грошей якими є сучасні гроші. 

Треба мати на увазі, що форми грошей змінювались під впливом 

тих процесів, що відбувались у системі суспільних відносин,  

формою яких є гроші. Суттєві якісні зміни відбувалися у ринко-

вому середовищі. Це, безумовно, призводило до ускладнення  

вимог ринку до грошей й тому вони періодично скидали одну 

форму й набували іншої, найбільш адекватної новим соціально-

економічним реаліям. 

Повноцінними були гроші, які мали внутрішню реальну вар-

тість, адекватну вартості товару, що виконував функції грошей, 

чи вартості того матеріалу, з якого гроші були виготовлені. 

Неповноцінними є гроші, які набувають своєї вартості включ-

но в обігу. 
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Рис. 1.1. Схема еволюції форм грошей 

 

Одним із етапів у розвитку грошей слід вважати етап, який 

характеризується паралельним функціонуванням золота і срібла 

в ролі грошей і називався золотосрібним біметалізмом. Закінчив-

ся він наприкінці ХХ ст. перемогою золота, установленням золо-

того монометалізму. 

Еволюція металевих грошей проявилася у двох напрямах: 

перший — набуття і вдосконалення монетної форми, другий — 

розвиток представницьких форм металевих грошей в обігу. 

Виникнення паперових грошей зумовлене тими самими 

об’єктивними причинами, які призвели в кінцевому підсумку до 

демонетизації золота. Тобто паперові гроші — це не «витвір» 

держави, а об’єктивний продукт розвитку економічних відносин 

у суспільстві. 



Гроші та кредит 

 
 

19 

Банківські гроші — це теж неповноцінні знаки вартості, які 

емітуються банками на основі кредитування реальної економіки, 

завдяки чому їх випуск тісно пов’язується з потребами обігу,  

забезпечується їх вилучення з обігу при погашенні позичок і під-

тримки стабільної вартості. У цьому полягає їх принципова від-

мінність і перевага порівняно з паперовими грошима. 

Виникнення кредитних грошей пов’язано з функцією грошей 

як засобу платежу. 

Кредитні гроші — це боргові зобов’язання, що набувають 

функції засобу платежу і засобу обігу. 

Першою формою кредитних грошей був вексель. 

Вексель — це боргове зобов’язання чітко визначеної форми, 

що дає незаперечне право на одержання зазначеної в ньому суми 

грошей у термін, який вказано на векселі. 

Наступної формою кредитних грошей стала банкнота. 

Банкнота — це вексель на банкіра. Вона являє собою без-

строкове боргове зобов’язання і тому набула властивостей зага-

льної обмінюваності. 

Чек — це письмовий наказ банку про сплату зазначеної 

в ньому суми пред’явнику чека або особі, на яку він виписаний. 

Кредитні картки — виконують деякі функції грошей і в пев-

них межах можуть бути використані як у безготівковому, так 

і в готівковому грошовому обігу. 

У сучасних умовах кредитні гроші складають основу гро-

шового обігу, обслуговуючи практично весь господарський обіг. 

В їх основі лежить рух позичкового капіталу, в який перетворю-

ється будь-який прибуток і доходи населення. 

 

 

1.4. Роль грошей у розвитку економіки 
 

Роль грошей тісно пов’язана з їх функціями. Вона визнача-

ється рівнем розвитку товарного виробництва та адекватних йому 

суспільних відносин. 
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У проблемі ролі грошей в розвитку економіки можна розріз-

няти якісний і кількісний аспекти. 

В якісному аспекті роль грошей виявляється в тому, що саме 

їх наявність, саме грошове середовище, в якому діють економічні 

агенти, позитивно впливає на розвиток суспільного виробництва. 

Кількісний аспект ролі грошей полягає в тому, що через 

зміну кількості грошей в обігу можна активно впливати на еко-

номічні процеси, зокрема, на результат діяльності економічних 

агентів як виробників і як споживачів. 

Роль грошей у ринковій економіці виявляється, по-перше, 

у максимальному переведенні на ринкові засади всіх сфер еконо-

мічних відносин. По-друге, переорієнтація цілей економічної, 

у тому числі, грошової політики із забезпеченням інтересів без-

посереднього виробника, окремих колективів, регіонів тощо.  

По-третє, забезпечення гарантованої капіталізації грошових до-

ходів усіх суб’єктів економічних відносин усіма методами, суміс-

ними з соціальними пріоритетами. По-четверте, оздоровлення 

грошового обігу, забезпечення високої, сталої вартості грошової 

одиниці. По-п’яте, особливого значення набувають гроші і вся 

сфера обігу в сучасних умовах організації державного регулю-

вання економіки. Пояснюється це тим, що у сучасних економіч-

них реаліях, найбільш прогресивною і ефективною формою орга-

нізації втручання держави в суспільне відтворення, розв’язання 

складних соціальних проблем є втручання через гроші. Саме тому, 

в Україні на сучасному етапі її розвитку так багато уваги необ-

хідно приділяти процесам щодо функціонування грошей, грошо-

вого обігу, стану та якості грошового середовища. 

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. Як ви розумієте суть грошей?  

2. У чому полягають причини й умови виникнення грошей? 

3. Назвіть основні відмінності між раціоналістичною й еволюцій-

ною концепцією щодо походження грошей? 
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4. Які функції виконують гроші?  

5. Охарактеризуйте різні підходи щодо тлумачення кількості  

функції грошей і з чим вони пов'язані? 

6. Проаналізуйте основні відмінності двох положень — «гроші як 

гроші» та «гроші як капітал». 

7. Через які функції реалізують себе «гроші як гроші» та «гроші 

як капітал»? 

8. Чим функція грошей як засобу платежу відрізняється від функ-

ції грошей як засобу обігу? 

9. У чому суть функції грошей як засобу нагромадження? 

10. Що є причинами нагромадження грошей? 

11. У чому полягає суть функції грошей як світових? 

12. У чому полягає роль грошей у сучасному суспільному вироб-

ництві? 

13. Назвіть причини демонополізації золота. 

14. Які види грошей ви знаєте? 

15. Що таке «вексель», «банкнота» і «чек»? 

16. Дайте визначення понять «електронні гроші»? Які їх переваги 

та недоліки? 

17. Чим паперові гроші відрізняються від кредитних? 

18. Чим повноцінні гроші відрізняються від неповноцінних? 

19. Яка відмінність між золотими і паперовими грошима? 

20. В чому полягає роль грошей у ринковій економіці? 

21. Як впливає на економіку зміна кількості грошей в обороті? 

 
Теми рефератів 

 

1. Основні положення раціоналістичної концепції походження 

грошей. 

2. Еволюційна концепція походження грошей, її представники 

та передумови виникнення. 

3. Форми грошей та їх еволюція. 

4. Визначення і характеристика функцій грошей. 
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5. Сталість грошей як основна їх якісна властивість. 

6. Роль грошей як загальновартісного еквівалента у період стано-

влення та розвитку ринкових відносин в Україні. 

7. Світові гроші: їх функції та роль у міжнародному обміні. 

8. Паперові та кредитні гроші: їх схожість та відмінність. 

 
Тести 

 

1. З наведених нижче визначень найповніше виражають сутність 

грошей. Гроші — це: 

а) мірило цінності; 

б) найбільш ліквідний актив; 

в) засіб обігу; 

г) загальний еквівалент; 

ґ) речова форма суспільних відносин; 

д) все те, що використовується як гроші. 

2. Функціями грошей є: 

а) розподіл вартості; 

б) засіб накопичення; 

в) засіб обігу; 

г) надання ділової інформації; 

ґ) міра вартості; 

д) засіб платежу; 

е) сповільнення інфляції. 

3. Ліквідність: 

а) здатність грошей брати участь у негайній купівлі товарів 

(робіт, послуг); 

б) можливість грошей слугувати засобом платежу; 

в) можливість грошей бути засобом накопичення. 

4. Формати вартості грошей є: 

а) грошова; 

б) загальна; 

в) проста; 
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г) розгорнута; 

ґ) повна. 

5. Купівельна спроможність грошей: 

а) піднімається зі зростанням цін; 

б) може підвищуватися і знижуватись; 

в) зростає з часом; 

г) залишається постійною. 

6. В якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення: 

а) у функції засобу обігу; 

б) у функції міри вартості; 

в) у функції засобу накопичення; 

г) у функції засобу платежу. 

7. Світові гроші виконують функції: 

а) міжнародного запасу накопичення; 

б) міжнародного платіжного засобу; 

в) загального втілення суспільного багатства; 

г) забезпечують безперервність виробництва в країні; 

ґ) міжнародного купівельного засобу; 

д) міжнародного засобу обігу. 

8. На купівельну спроможність грошей впливають такі процеси: 

а) підвищення цін; 

б) зростання маси грошей в обороті; 

в) зростання випуску товарів і послуг в обороті. 

9. Що таке кредитні гроші: 

а) гроші, випущені державою для покриття своїх потреб, що 

фінансуються з бюджету; 

б) гроші, що виникають як заміщення майнових боргових зо-

бов'язань приватних осіб і держави; 

в) будь-які неповноцінні гроші; 

г) гроші, що емітуються банком для фінансування бюджетного 

дефіциту. 

10. До кредитних грошей належать: 

а) кредитні картки; 
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б) вексель; 

в) електронні гроші; 

г) чек; 

ґ) банкнота; 

д) дебітові картки; 

11. Використання електронних грошей пов'язане з функцією 

грошей: 

а) міри цінності; 

б) засобу накопичення; 

в) засобу обігу; 

г) світових грошей. 

12. Офіційне зниження та збільшення курсу грошової одиниці: 

а) ревальвація; 

б) інфляція; 

в) девальвація; 

г) дисконтування. 

13. Вартість грошей може визначатися: 

а) через дефлятор валового національного продукту; 

б) за допомогою індексу інфляції; 

в) на основі індексу рівня безробіття; 

г) на основі індексу оптових цін; 

ґ) на основі індексу роздрібних цін. 

14. Гроші найбільш потерплять від інфляції у функції: 

а) міри цінності; 

б) засобу обігу; 

в) засобу накопичення; 

г) засобу платежу. 

15. Якщо фактична маса грошей в обігу перевищує необхідну для 

обігу, то які явища матимуть місце: 

а) нестача купівельної спроможності; 

б) грошовий попит відповідає грошовій пропозиції; 

в) надлишок купівельної спроможності. 
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16. Видами грошових платежів є: 

а) чеки, векселі; 

б) розрахунки, пов'язані зі страховими зобов'язаннями; 

в) розрахунки, пов'язані з адміністративно-судовими зобов'я-

заннями; 

г) податкові платежі та збори; 

ґ) оплата праці; 

 
Задачі 

 

Задача № 1. 

Визначте кількість грошей, необхідних для обігу. Сума цін 

реалізованих товарів та послуг становить 200 млрд. грн., платежі, 

які погашаються шляхом взаємного врахування — 25 млрд. грн.; 

товари продані в кредит — 50 млрд. грн., платежі за кредитами, 

строк сплати яких настав — 30 млрд. грн.. Швидкість обігу гро-

шової одиниці — 5 разів на рік. 

 

Задача № 2. 

Грошова маса готівкових і безготівкових грошей становить 

500 млрд. грн., валовий національний продукт — 200 млрд. грн. 

Розрахуйте швидкість обертання грошей. 
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Розділ 2 

ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА 

 

 

2.1. Сутність та структура грошового обігу 
 

Кінцевим призначенням грошової сфери є обслуговування 

товарного обігу, тому певна відокремленість цих сфер є лише од-

нією стороною. Другою стороною цього процесу є їх нерозривна 

єдність, їх тісний взаємозв’язок. Безперечно, що без цієї єдності 

й взаємозв’язку не можливе функціонування сучасної ринкової 

економіки. При цьому взаємозв’язок між цими сферами здійсню-

ється постійно, тому що постійним є процес суспільного відтво-

рення. Виходячи з цього, рух грошової маси, яка обслуговує про-

цес суспільного відтворення також є безперервним. Взятий сам 

по собі процес безперервного руху грошей між суб’єктами еко-

номічних відносин у суспільному відтворенні являє собою гро-

шовий оборот. 

Тобто, грошовий обіг явище макроекономічного рівня, який 

суттєво відрізняється від обігу грошей у межах кругообігу окре-

мих індивідуальних капіталів. Йдеться про обіг на макрорівні. 

На мікрорівні гроші є однією з функціональних форм капі-

талу, його складовою та елементом багатства, яким володіє влас-

ник цього індивідуального капіталу. У цьому випадку гроші, як 

капітал, вимагають для себе відповідної норми прибутку подібно 

до інших форм капіталу. 

Зовсім іншу роль відіграють гроші в сукупному грошовому 

обігу. На макрорівні вони функціонують виключно як гроші і не є 

функціональною формою капіталу. 

Сукупний грошовий обіг і обіг грошей у межах індивідуаль-

ного капіталу істотно відрізняються також механізмами форму-

вання грошової маси, необхідної для їх обслуговування. Якщо не-

достатньо грошей для обслуговування кругообігу індивідуального 

капіталу, то додаткові кошти мобілізуються на грошовому ринку. 
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Сукупний грошовий обіг обслуговується переважно теж за 

рахунок наявності грошей на грошовому ринку. Однак можли-

вості грошового ринку не безмежні, і неминуче виникають пот-

реби в поповнені обігу додатковою масою грошей. Ці потреби 

можуть бути задоволені лише за рахунок додатковою емісії гро-

шей. Емісія ж може бути зумовлена кількома факторами: 

- зростання обсягів ВНП, для реалізації яких банківська сис-

тема повинна розширювати кредитування суб’єктів обігу; 

- зростання чистого імпорту (перевищенням імпорту над 

експортом); 

- зниженням перерозподільної функції грошового ринку, 

внаслідок чого наявна грошова маса буде повільніше обертатися 

і не зможе забезпечити всі потреби обігу; 

- іншими чинниками, що можуть уповільнити швидкість 

руху грошей по каналах обігу. 

Таким чином, сукупний грошовий обіг не є механічною  

сумою обігу грошей у межах індивідуальних капіталів, а являє со-

бою самостійне економічне явище, безпосередньо пов’язане з про-

цесом суспільного відтворення в цілому. 

Суб’єктами грошового обігу є всі юридичні та фізичні осо-

би, які беруть участь у виробництві, розподілі, обміні та спожи-

ванні ВВП. 

Якщо абстрагуватися від відтворювального аспекту, то гро-

шовий обіг можна уявити просто як безперервний процес пере-

міщення грошей у функціях засобів обігу і платежу між окреми-

ми його суб’єктами. 

 

 

2.2. Модель сукупного грошового обороту та грошові потоки 
 

Грошовий обіг здійснюється між усіма суб’єктами ринку 

в процесі суспільного відтворення і складається з певних грошо-

вих потоків. 
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Грошовий потік — це рух грошей, який має певний напря-

мок, пов'язаний з обслуговуванням руху відповідного потоку то-

варів та послуг і характеризується певними особливостями. 

Для з’ясування закономірностей та особливостей руху гро-

шей у процесі суспільного відтворення необхідно побудувати 

умовну модель грошового обігу. Всі його чотири суб’єкти згру-

пуємо у чотири укрупнені групи: фірми, сімейні господарства, 

уряд, фінансові посередники. 

Оскільки більшість відносин між економічними суб’єктами 

здійснюється через ринок, в моделі виділено чотири види ринків: 

ринок продуктів, ринок ресурсів, грошовий ринок, світовий ри-

нок. Грошові потоки пов’язують між собою не тільки всі групи 

економічних суб’єктів, а й усі види ринків, забезпечуючи, тим 

самим, функціонування єдиного ринкового простору країни. 

З метою спрощення схеми грошових потоків при побудові 

грошового обігу зроблено кілька умовних припущень, які не від-

повідають реальним умовам перехідної економіки України:  

1) в економічній системі панує приватна власність; 

2) з тієї ж причини самі фірми перебувають у власності  

сімейних господарств; 

3) уряд одержує всі податкові надходження тільки від  

сімейних господарств; 

4) уряд не має можливості усі свої витрати, що покривають-

ся надходженням чистих податків, забезпечити за рахунок кош-

тів, які можна позичити на внутрішньому грошовому ринку; 

5) фірми всі свої інвестиційні потреби, пов’язані з розши-

ренням виробництва, задовольняють за рахунок мобілізації кош-

тів на внутрішньому грошовому ринку; 

6) у потоках, що відображають рух заощаджень сімейних 

господарств, ураховані чисті заощадження та кредити; 

7) у потоках, що пов’язують внутрішній ринок зі світовим, 

відображені тільки платежі, що опосередковують чистий експорт 

чи чистий імпорт. 
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З урахуванням названої схеми припущену модель сукупного 

грошового обігу можна побудувати у вигляді кругообігу доходів 

і витрат (рис. 2.1). 

У наведеній моделі сукупного грошового обігу виділено 

16 окремих грошових потоків. 

Збалансування грошового обороту, його нормальне функціо-

нування, забезпечується вирівнюванням двох ключових потоків — 

національного доходу та реалізації національного продукту. Між 

цими потоками існує внутрішній зв'язок, обумовлений єдністю 

процесу суспільного відтворення. Наведені обставини виклика-

ють необхідність формування в процесі розподілу й використан-

ня національного доходу двох видів грошових потоків, які від-

носно національного доходу можна поділити на потоки втрат і 

потоки ін’єкцій. 

До потоків втрат належать: чисті податки (потік 4), заоща-

дження сімейних господарств (потік 5), та оплата імпорту (потік 10). 

До потоків ін’єкцій відносять: інвестиційні витрати фірм 

(потік 7), державні закупівлі урядових структур (потік 9), надхо-

дження за експортом (потік 11). В обсязі потоків витрат зменшу-

ється використання сімейними господарствами національного 

доходу на внутрішньому ринку продуктів, що звужує можливості 

реалізації виробленого національного продукту. В обсязі потоків 

ін’єкцій збільшується надходження грошей на внутрішній ринок, 

що розширює можливості реалізації національного продукту. 

Якщо обсягів потоків втрат і ін’єкцій грошей будуть урівноважу-

ватися, то потоки національного доходу (2) і реалізації націона-

льного продукту (12) збалансується. 

Треба мати на увазі, що урівноваженість потоків втрат 

і ін’єкції грошей не здійснюється автоматично. Вона може бути 

досягнута тільки через механізм грошового ринку, який виконує 

дві важливі для урівноваження вказаних потоків функції: 

1) трансформує заощадження сімейних господарств у нові 

види платоспроможного попиту (фірм та урядових структур); 
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Рис. 2.1. Модель сукупного грошового обороту 
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2) коливання ринкової кон’юнктури (попиту і пропозиції 

грошей) зумовлюють відплив зайвих грошей на світовий ринок 

або приплив їх зі світового ринку у випадку дефіциту пропозиції 

грошей. 

Завдяки цим двом функціям грошовий ринок забезпечує 

збалансування національного продукту як необхідну передумову 

успішної реалізації останнього. 

Загалом, балансування грошових потоків і всієї сфери гро-

шового обігу в цілому повинно віддзеркалювати і стратегічні  

цілі, що стоять перед державою. Формування такої стратегії на-

буває особливого значення для України, де глобальним, першо-

черговим значенням у теперішній час є реформування економіки 

й здійснення суттєвих якісних змін в її організації. 

 

 

2.3. Маса грошей в обігу та її структура.  

Закон грошового обігу 
 

Усі гроші, що обертаються в грошовій сфері, створюють 

грошову масу. Остання має свою структурну організацію. Зміна 

грошової маси безпосередньо впливає на інтенсивність обігу 

грошей, на формування платоспроможного попиту, на кон’юн-

ктуру ринків — тобто і на економічний розвиток. Відтак, регулю-

вання грошової маси є одним із вирішальних напрямів грошово-

кредитної політики держави. 

З точки зору структурної організації в грошовій масі виді-

ляють відповідні грошові агрегати. 

Грошові агрегати наявні у грошовій системі будь-якої висо-

ко-розвинутої країни. Однак, вони мають певні національні від-

мінності як за складом елементів, що входять у той чи інший  

агрегат, так і за їх кількістю. Проте в принциповому плані грошо-

ві агрегати різних країн ідентичні. 

У більшості розвинутих країн, як правило, виокремлюють три-

чотири агрегати. Так, наприклад у США — чотири агрегати, в Ні-

меччині та Японії їх три, у Франції грошових агрегатів усього два. 



В. Я. Швець, Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань  32 

Грошовий агрегат — це специфічний показник грошової  

маси, який характеризує певний набір її елементів залежно від їх 

ліквідності. 

У статичній практиці України визначаються і використову-

ються для цілей аналізу і регулювання чотири грошові агрегати: 

М0, М1, М2, М3. 

Агрегат М0 відображає масу готівки, яка перебуває поза  

банками, тобто на руках у фізичних осіб і в касах юридичних 

осіб. Готівка в касах банків сюди не входить. 

Агрегат М1 включає гроші в агрегаті М0 та вклади в банках, 

які можуть бути використані власниками негайно, без попере-

дження банків, тобто запаси коштів на поточних рахунках капіта-

льних вкладень та інших спеціальних рахунках. 

Агрегат М2 — це гроші в агрегаті М1 та кошти на всіх ви-

дах строкових рахунків, кошти на рахунках капітальних вкладень 

та інших спеціальних рахунках. 

Агрегат М3 — охоплює гроші в агрегатах М2 та кошти на 

вкладах за трастовими операціями банків. 

Агрегат М0 — найвужчий показник грошової маси, оскільки 

характеризує лише один її елемент – готівкову масу. Найширшим 

агрегатом є М3, бо він охоплює всі елементи грошової маси, що 

перебувають в обігу. 

Показник, який характеризує масу грошей з боку прояву її 

на балансі центрального банку є показник грошової бази. Його 

іноді називають грошами центрального банку, який їх безпосере-

дньо контролює, включаючи в кінцевому підсумку і загальну ма-

су грошей. Грошова база включає запаси всієї готівки, яка пере-

буває в обігу поза банківської системи та в касах банків, а також 

суму резервів комерційних банків на їх кореспондентських рахун-

ках у центральному банку. 

Величину грошової бази можна визначити за формулою: 

Гб = М0 + МQ + Мрез, 
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де М0 — сума готівки, що перебуває поза банками; МQ — сума 

готівки в касах банків; Мрез — сума грошових коштів (резервів), 

які перебувають на кореспондентських рахунках банків у центра-

льному банку. 

Готівковий елемент (М0 + МQ) грошової бази відрізняється 

кількістю від безготівкового елемента, грошових агрегатів М1, 

М2, М3. Він являє собою суму зобов’язань центрального банку 

перед комерційними. Що стосується безготівкових складових 

грошових агрегатів — то це зобов’язання комерційних банків пе-

ред своїми клієнтами. Вони формуються комерційними банками, 

як за рахунок коштів, отриманих від центрального банку, так і за 

рахунок створення грошей самими комерційними банками в про-

цесі кредитної діяльності через механізм грошово-кредитного 

мультиплікатора. Завдяки цьому, загальний обсяг кожного з гро-

шових агрегатів (крім М0) перевищує обсяг грошової бази. Сту-

пень цього перевищення дає уявлення про величину грошово-

кредитного мультиплікатора на рівні комерційних банків. 

Визначальною функцією грошей, яка є квінтесенцією їх  

загальної ролі в системі товарного виробництва, є їх функція як 

засобу обігу. Реалізуючи дану функцію, гроші виконують роль 

посередника при обслуговуванні метаморфози Т—Г—Т. У цьому 

зв’язку виникає питання про кількість грошей, необхідних для 

обміну. Найбільш загальна відповідь на це питання міститься у 

вартісному обсязі самої товарної маси. Скільки вироблено това-

рів, стільки потрібно і грошей, тому що вони і тільки вони покли-

кані обслуговувати рух товарів. Однак самі гроші можуть упро-

довж певного часу (звичайно за такий період береться рік) робити 

декілька оборотів. Це пов’язано з тим, що гроші (при цьому, як 

правило, беруть однойменну грошову одиницю, наприклад грив-

ню), які випущені в обіг емісійним центром країни (Центральним 

банком), через якийсь час знову повертаються до емітента. 

Останній знову пускає їх в обіг і цей процес повторюється знову 

й знову. За рік грошова одиниця може зробити декілька оборотів. 
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Цей показник кількості оборотів однойменної грошової одиниці 

на рік і є показником швидкості обігу грошей. 

Між загальною кількістю грошей і швидкістю їх обігу існує 

певний зв'язок. Він виявляється в тому, що зі збільшенням швид-

кості обігу грошей їх кількість, яка необхідна для забезпечення 

обігу всієї товарної маси, зменшується. Для ілюстрації цього 

зв’язку розглянемо простий приклад. Припустимо, що в якійсь 

країні вся товарна маса, вироблена за рік, дорівнює 1 млрд. дола-

рів. Зрозуміло, що для забезпечення її руху необхідно мати 

1 млрд. доларів, але це справедливо тільки за умови, що гроші 

роблять один обіг на рік. Якщо ж однойменна грошова одиниця 

(у даному випадку долар) робить два обороти на рік, тоді грошей 

потрібно на половину менше, тобто не 1 млрд., а тільки 500 млн. 

доларів. Цей взаємозв’язок можна подати у вигляді формули:  

г

Ц
К = ,

О
 

де Кг — кількість грошей, необхідних для обігу товарів протягом 

певного періоду;  Ц— сума цін товарів, що підлягають реалі-

зації за певний відрізок часу, наприклад за рік; О — швидкість 

обігу однойменної грошової одиниці за рік. 

В узагальненій формі дана формула відбиває закон грошо-

вого обігу, суть якого полягає в тому, що кількість грошей, необ-

хідних для обігу товарів, прямо пропорційна сумі їх цін і оберне-

но пропорційна швидкості обігу однойменної грошової одиниці. 

Наведена формула закону грошового обігу розроблена 

К. Марксом. Вона дійсно відбиває стійкі, повторюванні причин-

но-наслідкові зв’язки між масою товарів, швидкістю обіг грошей 

і їх кількістю, яка необхідна для обігу даної товарної маси. Поряд 

із цією узагальненою формулою К. Маркс розробив формулу  

закону грошового обігу і в більш детальному варіанті, який розк-

риває ту саму сутність, але вже з деякою деталізацією руху гро-

шей залежно від конкретних форм організації цього руху. Вона 

має такий вигляд: 
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г

Ц  К + П ВП
К = ,

О
 

де Кг — кількість грошей, необхідних для обігу товарів протягом 

певного періоду; Ц  — сума цін товарів, що підлягають реалі-

зації за певний відрізок часу, наприклад за рік; О — швидкість 

обігу однойменної грошової одиниці за рік; К — сума цін товарів, 

проданих у кредит з оплатою їх за межами даного конкретного 

періоду; П — сума цін товарів, що були продані в кредит раніше 

і за якими наступив термін платежу; ВП — платежі, що взаємо-

погашаються. 

Розглядаючи закон грошового обігу, як він сформульований 

К. Марксом, варто мати на увазі те, що автор «Капіталу», розкри-

вши сутність даного закону, не досліджує детально проблему  

кількості грошей, необхідних для обігу. Він не аналізує всі нюанси, 

які мають вплив на визначення маси грошей в умовах того чи ін-

шого конкретного суспільства. Це пояснюється тим, що К. Маркс 

виходив з тези про відсутність історичної перспективи у товарного 

виробництва і передбачав його зникнення вже в межах наступної 

за капіталізмом формації (комуністичного способу виробництва), 

тому він і не ставив перед собою завдання детального дослідження 

дії даного закону. Йому досить було розкрити сутність закону 

грошового обігу, щоб озброїти пролетаріат знанням основних 

причинно-наслідкових зв’язків між грошовою і товарною масами. 

Досліджувати ж деталі, пов’язані з визначенням кількості 

грошей, необхідних для обігу, не було сенсу, оскільки гроші як 

категорія товарного виробництва повинні були зникнути разом 

з останнім. 

Однак товарне виробництво, як відомо, економічно себе ще 

не вичерпало і є нині загальною формою організації суспільного 

виробництва. Це ставить завдання детального аналізу проблеми 

визначення кількості грошей, необхідних для обігу. Іншими сло-

вами, на підставі пізнаної сутності необхідно розкрити все різно-

маніття реального прояву даного закону. Нагальність цього про-
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диктована й тим, що сам грошовий обіг значно ускладнився. 

У ньому помітну роль стали відігравати заощадження населення, 

депозити суб’єктів господарювання, попит на гроші, викликаний 

обліком векселів, й інші елементи грошового обігу. В умовах ка-

піталізму ХІХ ст. ці чинники ще не мали місця або відігравали 

несуттєву роль і тому не були взяті до уваги К. Марксом. Але 

згодом у грошовому обігу відбулись важливі зміни, які обумови-

ли подальший інтерес економістів до проблеми визначення кіль-

кості грошей, необхідних для обігу товарів. 

Серед тих учених, що зробили помітний внесок в аналіз 

грошових відносин у цілому і в дослідження проблеми визначення 

кількості грошей, необхідних для обігу, слід назвати американсь-

кого вченого І. Фішера (1867—1947 рр.). У сучасній економіці 

теорії широкого застосовується його формула кількості грошей. 

Вона може бути виведена з його так званого загального рівняння 

обміну: 

МV = PQ , 

де M — маса грошей; V — швидкість обігу однойменної грошо-

вої одиниці; P — ціни товарів; Q — кількість товарів. 

З цього рівняння неважко визначити масу грошей: 

PQ
М = .

V
 

Якщо не мати на увазі різницю в позначеннях, то дана фор-

мула за своєю суттю нічим не відрізняється від формули: 

г

Ц
К = ,

О
 

виведеної К. Марксом. Дійсно Кг являє собою не що інше, як М 

у формулі І. Фішера, О відповідно означає те ж саме, що й V,  

а Р помножене на Q дає суму цін товарів ( Ц ). З урахуванням 

цього виведена із загального рівняння обміну І. Фішера формула  

кількості грошей, необхідних для обігу (М), буде тотожною фор-

мулі закону грошового обігу, яку раніше вивів К. Маркс. 
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Тотожність формули І. Фішера з формулою кількості гро-

шей, необхідних для обігу, яка виведена К. Марксом, цілком при-

родна. Сутність закону грошового обігу одна, а звідси випливає 

і тотожність наукового трактування об’єктивних причинно-

наслідкових зв’язків, що виражаються даним законом. Проте 

І. Фішер, творчий період життя якого припав уже на ХХ ст. (цей 

учений помер 1947 р.), по-перше, досліджував даний закон в 

умовах більш складного грошового обігу, ніж той, що був за жит-

тя К. Маркса, а, по-друге, він виходив із наявності у товарно-

грошових відносин історичної перспективи. Це висувало на пер-

ший план не тільки з’ясування сутності даного закону, а й вив-

чення реальних форм його прояву. Останнє, у свою чергу, вима-

гало врахування того, що різні складові частини грошової маси 

мають різну швидкість свого обігу. Урахування даної обставини 

знайшло своє відображення в тій увазі, яку приділив І.Фішер ана-

лізу структуризації грошової маси та її впливу на реальні форми 

прояву закону кількості грошей. 

Виходячи зі змісту закону обігу грошей, для визначення їх 

кількості необхідних для обігу, дуже важливого значення набуває 

швидкість їх обігу. 

 

 

2.4. Швидкість обігу грошей та чинники,  

які впливають на нього 
 

Швидкість обігу грошей характеризує частину, з якої кожна 

одиниця наявних в обігу грошей використовується в середньому для 

реалізації товарів і послуг за певний період (рік, квартал, місяць). 

Виходячи з відомого рівняння обміну І. Фішера, величину 

швидкості обігу грошей можна визначити за формулою: 

PQ
V =

M
; 

MV = PQ, 
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де V — швидкість обігу грошей; P — середній рівень цін на товари 

та послуги; Q — фізичний обсяг товарів та послуг, що реалізу-

ються в даному періоді; M — середня маса грошей, що перебуває 

в обігу за даний період. 

З наведеної формули випливає, що величина швидкості обігу 

грошей прямо пропорційно пов’язана з номінальним обсягом  

виготовленого національного продукту (РQ) й обернено пропор-

ційно обсягу маси грошей, що в обігу. 

Показник швидкості грошей можна визначити і за іншими 

критеріями, зокрема за середньою частиною використання гро-

шової одиниці в оплаті доходів населення, тобто у формуванні 

всього грошового обігу; за частотою проходження готівки через 

каси банків. 

Швидкість обігу грошей перебуває під впливом багатьох 

чинників. Усі їх можна поділити на дві групи — ті, що діють на боці 

пропозиції. Серед чинників першої групи головними є: зміни по-

питу на гроші, розвиток структури споживання, культурних потреб 

населення. Основні чинники другої групи — розвиток суспільного 

виробництва, ринкових відносин, інфраструктури ринку тощо. 

Швидкість обігу грошей, як і її маса, впливає на економічні 

процеси не стільки своєю абсолютною величиною, скільки змі-

ною протягом певного періоду: при скоренням чи уповільненням. 

Закон швидкості обігу грошей має істотні економічні наслідки:  

- по-перше, його дія призводить до збільшення чи змен-

шення пропозиції грошей в обігу, що істотно впливає на плато-

спроможній попит й на витрати обігу; 

- по-друге, його реалізація ускладнює чи полегшує регулю-

вання обігу, дає узагальнене відображення щодо зміни інтенсив-

ності економічних процесів, які становлять основу грошового обігу. 

Таким чином, спостереження й аналіз показників швидкості 

обігу грошей набуває надзвичайно важливого значення для ви-

значення напрямів і методів регулювання грошового обігу. 
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Запитання до самоконтролю 

 

1. Що таке «грошовий обіг»? 

2. Назвіть суб'єкти грошового обігу. 

3. Які основні ринки взаємопов'язуються грошовим обігом? 

4. Назвіть основні потоки грошей, по яких вони рухаються в про-

цесі обороту? Що таке потоки витрат і потоки ін’єкцій? Чи збі-

гаються обсяги цих двох груп потоків? 

5. Надайте характеристику схемі грошового обігу. 

6. Що таке «грошовий потік»? Чим відрізняється поняття грошо-

вого потоку і грошового обігу? 

7. Назвіть вхідні та вихідні потоки секторів «фірми» й «домашнє 

господарство». Як вони балансуються? 

8. Які два потоки в грошовому обігу рівновеликі й повинні бала-

нсуватися? 

9. Дайте характеристику грошових потоків, суб'єктами яких ви-

ступає держава в особі уряду. 

10. Охарактеризуйте грошові потоки, які пов'язані з функціону-

ванням світового ринку та розкрийте (в загальних рисах) їх 

вплив на грошові потоки в країні. 

11. У чому полягає проблема забезпечення рівноваги між вироб-

ництвом і грошовою сферою? 

12. Як забезпечується збалансування грошових потоків за умов 

чистого імпорту? 

13. Яким чином здійснюється збалансування грошових потоків за 

умов чистого експорту? 

14. Які переваги чи недоліки безготівкового обігу? 

15. На досягнення яких стратегічних цілей повинно бути спрямо-

вано балансування грошових потоків в Україні? 

16. Охарактеризуйте поняття «грошова маса»? 

17. Що таке «грошові агрегати»? На яких принципах вони фор-

муються? 

18. Які грошові агрегати визначає НБУ? 
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19. Що таке «грошова база» і з яких компонентів вона складається? 

20. Як визначається швидкість обігу грошей? Які фактори впли-

вають на швидкість обігу грошей? 

21. Сформулюйте закон грошового обігу. 

22. Окресліть коло суб’єктів, що можуть змінювати масу грошей 

в обороті та розкрийте їх роль у цьому процесі. 

23. Що таке «грошовий мультиплікатор»? Як через нього прим-

ножується емісія грошей? 

 
Теми рефератів 

 

1. Аналіз схеми та економічні основи грошового обігу. 

2. Грошові потоки та характеристика каналів грошового ринку. 

3. Поняття грошової маси та аналіз її структури. 

4. Грошові агрегати: оцінка їх складу та характеристика якісних 

та кількісних відмінностей. 

5. Показники визначення грошової маси та особливості їх побу-

дови. 

6. Суть закону грошового обігу. Поняття та визначення швидкос-

ті обігу грошей й маси грошей в обігу. 

7. Аналіз впливу економічних факторів на швидкість обігу гро-

шей. 

8. Оцінка впливу швидкості обігу грошей в умовах ринкової еко-

номіки України. 

 
Тести 

 

1. Оберіть визначення, яке найповніше розкриває сутність грошо-

вого обороту. Грошовий оборот — це: 

а) сукупність усіх грошових розрахунків та платежів у народ-

ному господарстві; 

б) процес безперервного руху грошей між суб'єктами у суспі-

льному відтворенні. 
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2. Суб'єктами грошового обігу є: 

а) фінансові посередники; 

б) суб'єкти господарства; 

в) домашні господарства; 

г) міжнародні кредитні організації; 

ґ) державні структури. 

3. Вихідні потоки секторів «домашні господарства» і «фірми» — це: 

а) заощадження; 

б) податки; 

в) доходи; 

г) позики; 

ґ) трансферні платежі; 

д) дивіденди; 

е) виторг; 

є) інвестиції; 

ж) споживання. 

4. Вихідними потоками сектору «держави» є: 

а) позики; 

б) трансфертні платежі; 

в) податки; 

г) заробітна плата; 

ґ) заощадження. 

5. Грошовим обігом взаємопов'язуються такі ринки: 

а) ринок продуктів; 

б) ринок капіталів; 

в) інвестиційний ринок; 

г) ринок ресурсів; 

ґ) фінансовий ринок; 

д) світовий ринок; 

е) кредитний ринок. 

6. Визначить, з яких секторів складається грошовий обіг: 

а) грошового обігу та фінансів; 

б) грошового обігу, фінансів та кредитного сектору. 
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7. Зростання швидкості обігу грошей має позитивний вплив 

в умовах: 

а) збільшення обігу товарообороту; 

б) платоспроможного попиту понад товарну пропозицію. 

8. Грошова маса — це: 

а) сукупність залишків знаків грошей (банкнот, казначейських 

білетів, монет) у розпорядженні суб'єктів обороту; 

б) сукупність запасів грошей у всіх формах у всіх суб'єктів 

обороту. 

9. До складу грошової бази відносять: 

а) обов'язкові банківські резерви; 

б) депозити в комерційних банках; 

в) готівка в касах підприємств; 

г) депозити в центральному банку; 

ґ) готівкові гроші у населення; 

д) готівка в касах комерційних банків. 

10. Норма обов'язкового резервування вводиться з метою: 

а) підвищення ліквідності банків; 

б) регулювання маси грошей в обороті; 

в) підвищення конкурентоспроможності банків; 

г) іншою (назвіть якою). 

11. Рівень монетизації економіки визначається: 

а) як відношення грошової маси до валового внутрішнього 

продукту; 

б) як відношення валового внутрішнього продукту до грошо-

вої маси; 

в) інший варіант. 

12. Агрегат М0 охоплює: 

а) депозити в іноземній валюті; 

б) строкові вклади в національній валюті; 

в) гроші поза банками; 

г) депозити до запитання.  
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13. Агрегат М1 охоплює: 

а) гроші поза банками; 

б) короткострокові вклади; 

в) чекові депозити; 

г) вклади до запитання фізичних та юридичних осіб. 

ґ) строкові вклади у національній валюті; 

д) кошти за трестовики операціями. 

14. Здатність банків збільшувати пропозицію грошей залежить 

від ставки банківського процента: 

а) так; 

б) ні; 

в) ці процеси не пов'язані між собою. 

15. Норма обов'язкових резервів: 

а) встановлюється з метою обмеження грошової маси; 

б) запроваджується як захід, що обмежує вилучення грошей 

із вкладів; 

в) визначається з метою підтримування ліквідності банків. 

16. Зміна норми банківських резервів найбільше впливає на: 

а) споживчі видатки; 

б) інвестиції; 

в) обсяг експорту; 

г) державні видатки. 

17. Грошовий мультиплікатор М1 враховує: 

а) рішення вкладників про розподіл їх коштів між готівкою та 

депозитом; 

б) рішення ЦБ про операції на відкритому ринку; 

в) рішення ЦБ про резервні вимоги. 

18. Визначити складові грошової бази: 

а) резерви комерційних банків на рахунках в НБУ; 

б) касова готівка; 

в) депозити в НБУ; 

г) готівкові гроші, які перебувають в обігу поза банками. 
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19. Якщо норма обов'язкових резервів становить 16 %, то чому 

рівний депозитний мультиплікатор: 

а) 4; 

б) 6,25; 

в) 8; 

г) 12,5. 

 
Задачі 

 

Задача № 1. 

Розрахуйте середню швидкість обігу грошей, виходячи з та-

ких даних: обсяг валового внутрішнього продукту країни дорів-

нює 200 млрд. грн., на початок року в обороті перебувало 

38 млрд. грн., а на кінець — 21 млрд. грн. 

Задача № 2. 

Кожен долар призначений для угод купівлі-продажу, обер-

тається в середньому 5 разів упродовж базового року і направля-

ється на купівлю кінцевих товарів і послуг за ринковими цінами 

на загальну суму 3500 млрд. дол. 

Визначте величину трансакційного попиту на гроші: 

- у базовому році; 

- у поточному році за умови сповільнення швидкості обігу 

грошової одиниці на 25 % і збільшення обсягу номінального ВНП 

на 20 %. 

Задача № 3. 

Кількість проданих товарів упродовж року становить 

180 тис. шт., ціна одиниці товару — 5 грн. Визначити середню 

обіговість грошової одиниці та розмір грошової маси, якщо відо-

мо, що за підвищення обіговості грошової одиниці на 2 обіги  

необхідність у грошовій масі, яка обслуговує грошовий обіг, ско-

ротилась на 40 %, а за підвищення обіговості грошової одиниці 

на 3 обіги — 50 %. 
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Задача № 4. 

Розрахувати індекс цін поточного року та величину реального 

ВНП, якщо величина номінального ВНП дорівнює 450 млрд. грн., а 

споживчий кошик становить: продукти — 10 найменувань, промто-

вари — 15 найменувань, книжки — 3 шт., ліки — 4 найменування. 

Ціни за умовну одиницю складових споживчого кошика поточного 

та базового років відповідно становлять: продукти — 23 і 25 грн., 

промтовари — 13 і 14 грн., книжки 5 і 6 грн., ліки — 10 та 9 грн. 

Зробити висновок про зміну купівельної спроможності грошей. 

Задача № 5. 

Визначити величину окремих грошових агрегатів в Україні за 

умови, що: готівка на руках у населення 250 млрд. грн., строкові 

депозити — 175 млрд. грн., обсяг безготівкового обігу становить 

60 млрд. грн., кошти за трастовими операціями — 55 млрд. грн.,  

готівка в обігових касах банків — 138 млрд. грн. Розрахувати пи-

тому вагу функціональних форм грошей у грошовому агрегаті М3. 

Задача № 6.  

Знайти значення грошового мультиплікатора m₂, якщо спів-

відношення готівки в обігу та депозитів (25 млн. грн.), залучених 

банківською системою, можна визначити як 2:3, частка строкових 

депозитів у загальній масі залучених коштів становить 30 %, інші 

кошти — 2 млн. грн., а величина наднормових резервів комер-

ційних банків — 3 млн. грн. Норма обов'язкового резервування 

визначена центральним банком у розмірі 25 %. 

Задача № 7. 

Порівняйте фактичну швидкість обіговості грошей у наявно-

му грошовому обігу з ідеальним значенням, якщо середня грошова 

маса за звітний період, розрахована за агрегатом М1, становить: 

М0 = 18 млрд. грн., сума поточних розрахунків у комерційних бан-

ках — 10 % від М0, депозити до запитання — 3 млрд. грн. Середній 

розмір грошових надходжень у каси банків — 2,8 млрд. грн., сума 

видачі — 75 % від розміру надходжень. Ідеальне значення швид-

кості обігу грошей — 1. 
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Розділ 3 

ГРОШОВИЙ РИНОК 

 

 

3.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку 
 

Ринок являє собою складну систему, що складається з бага-

тьох взаємопов’язаних між собою складових (елементів), які й 

утворюють його структуру. Ця структура охоплює як свої еле-

менти — ринок товарів, ринок послуг, ринок робочої сили та інші 

складові частини. Серед найбільш узагальнених структурних 

елементів виділяють і фінансовий ринок. 

За своєю сутністю фінансовий ринок являє собою сукуп-

ність економічних відносин, що складаються з приводу купівлі-

продажу специфічного товару — гроші. Саме вони виступають на 

цьому ринку його об’єктом. Що ж стосується суб’єктів фінансо-

вого ринку, то на ньому діють усі суб’єкти ринку. 

Особливістю фінансового ринку є те, що на фінансовому ри-

нку надзвичайно велику роль відіграють посередники. Саме вони 

забезпечують рух грошей і операцій купівлі-продажу. Посередни-

ки, які діють на фінансовому ринку, акумулюють тимчасово вільні 

кошти населення і господарюючих суб’єктів і надають їх на пев-

них умовах в користування тим, хто має потребу в цих коштах. 

До фінансових попередників,, перш за все, можна віднести такі 

установи, як банки, страхові компанії, інвестиційні фонди тощо. 

Фінансовий ринок — це сукупність економічних відносин, 

що складаються в процесі руху грошей. Таке визначення фінан-

сового ринку розкриває його суть. У більш вузькому розумінні 

фінансовий ринок — це сукупність фінансово-кредитних установ, 

які опосередковують рух грошей від їх власника до позичаль-

ника, і в зворотному напрямі. 

Головна функція фінансового ринку в тому, щоб акумулю-

вати тимчасово вільні кошти і надавати їх на певних умовах тим, 

хто в них має потребу. 
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Фінансовий ринок, як і ринок взагалі, теж має досить складну 

структуру. Вона визначається двома основними обставинами: 

- по-перше, особливістю тих фінансових інструментів, які 

складають об’єкт купівлі-продажу; 

- по-друге, термінами, з якими пов’язані тимчасові відчу-

ження вартості, представленої в грошах. 

Головними складовими фінансового ринку є ринок грошей 

і ринок капіталів, які відрізняються між собою.  

Ринок грошей — це частина фінансового ринку, де здійс-

нюють короткострокові кредитні операції. Тут представлено 

майже всі інструменти фінансового ринку, але переважно це,  

власне, гроші (готівкові, безготівкові, іноземна валюта). 

Тобто, грошовий ринок — це особливий сектор фінансового 

ринку, на якому здійснюється купівля та продаж грошей як спе-

цифічного товару, формується попит, пропозиція та ціна на цей 

товар. Гроші тут не є цільовим об’єктом ринкових відносин. 

Гроші виконують на ньому допоміжну, інструментальну роль, об-

слуговуючи обіг матеріальних благ – продуктів праці та ресурсів, 

які одним суб’єктам ринку потрібно продати, а іншим — купити. 

На грошовому ринку принципово змінюється статус грошей 

і цілі їх купівлі-продажу. На грошовому ринку власних грошей 

хоче передати їх у чуже розпорядження прямо, а не в обмін на 

реальне благо, а покупець хоче одержати їх у своє розпорядження 

на таких же засадах. Тому на цьому ринку вартість переміщуєть-

ся між його суб’єктами лише в грошовій формі, в односторон-

ньому порядку, з поверненням до власника. А метою такого пере-

міщення грошей стає одержання додаткового доходу, а не купів-

ля-продаж товарної вартості. Продавець грошей прагне одержати 

додатковий дохід, що називається процентом (процентним дохо-

дом), як плату за тимчасову відмову від користування цими гро-

шима і передання цього права іншій особі. 

Ціна на грошовому ринку має умовний характер. Ціна гро-

шей має форму процента (процентного доходу) на позичені чи 

залучені кошти, що істотно відрізняє її від звичайної ціни на то-
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варних ринках. Розмір процента визначається не величиною вар-

тості, яку містить у собі куплені (позичені чи залучені гроші), а їх 

споживчою вартістю-здатністю приносити покупцеві додатковий 

дохід чи благо, необхідні для задоволення особистих чи виробни-

чих потреб. Чим більшою буде ця здатність і чим довше покупець 

користуватиметься одержаними грошима, тим більшою буде сума 

його процентних платежів. 

Слід мати на увазі, що на грошовому ринку, як і на товарно-

му, діють сили попиту і пропозиції, а механізм їх урівноваження 

забезпечує стабільність процента як ціни грошей. Це і дало під-

стави назвати грошовим ринком ту специфічну сферу грошових 

відносин, де здійснюється перелив грошових коштів на безекві-

валентній, але зворотній основі. 

Для розуміння сутності грошового ринку важливе значення 

має визначення його суб’єктів. Суб’єктами цього ринку є юриди-

чні та фізичні особи, які здійснюють операції купівлі-продажу 

грошей. Всі ці операції можна розділити на три групи: з продажу 

грошей, з купівлі грошей і посередницькі. В операціях з продажу 

грошей беруть участь сімейні господарства, фірми і структури 

державного управління, в операціях з купівлі грошей — ті самі 

економічні суб’єкти. У посередницьких операціях ключовими 

суб’єктами є так звані фінансові посередники — банки, інвести-

ційні та фінансові компанії, страхові компанії, пенсійні фонди, 

кредитні товариства тощо. 

У загальному вигляді інституційну модель грошового ринку 

можна подати як схему потоків грошей та інструментів між 

трьома групами економічних суб’єктів: тими, що заощаджують 

гроші, тими, що запозичують гроші, фінансовими посередниками 

(рис. 3.1). 

За інституційним критерієм грошовий ринок можна поділити 

на два сектори: 

- сектор прямого фінансування; 

- сектор опосередкованого фінансування. 
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Рис. 3.1. Інституційна модель грошового ринку 

 

У секторі прямого фінансування зв’язки між продавцями 

і покупцями грошей здійснюються безпосередньо, і всі питання 

купівлі-продажу вони вирішують самостійно. У цьому секторі 

виділяють два канали руху грошей: 

- канал капітального фінансування; для цього використо-

вуються як інструменти акції і таким чином покупці назавжди за-

лучають кошти у свій обіг; 

- канал запозичень,по якому покупці тимчасово залучають 

кошти в свій обіг, використовуючи для цього як інструмент облі-

гації та інші подібні цінні папери. 

 Що стосується структуризації грошового ринку, то вичле-

нення його сегментів здійснюється за кількома критеріями: 
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- за видами інструментів, що застосовуються для перемі-

щення грошей від продавців до покупців; 

- за інституційними ознаками грошових потоків; 

- за економічним призначенням грошових коштів, що купу-

ються на ринку. 

За першим критерієм можна виділити три сегменти: ринок 

позичкових зобов’язань, ринок цінних паперів, валютний ринок. 

За другим — можна виділити такі сектори грошового ринку: 

фондовий ринок, ринок банківських кредитів, ринок послуг небан-

ківських фінансово-кредитних установ. 

За третім критерієм виділяють два сектори: 

- ринок грошей; 

- ринок капіталів. 

Якщо всі види структуризації грошового ринку звести в єдину 

систему, то її можна подати у вигляді такої схеми (рис. 3.2). 

 

 
 

Рис. 3.2. Схема структурної структуризації грошового ринку 

 

Попит на гроші — одна із ключових і найскладніших явищ 

ринку грошей. На відміну від звичайного попиту на товарних рин-



Гроші та кредит 

 
 

51 

ках, який формується як потік куплених товарів за певний період, 

попит на гроші виступає як запас грошей, який прагнуть мати 

у своєму розпорядженні економічні суб’єкти на певний момент. 

Трактування попиту на гроші як явища залишку зумовлює 

істотну відмінність його від попиту на дохід, що є явищем потоку. 

Хоча ці два явища тісно переплітаються, проте вони не збігаю-

ться ні за обсягом, ні за напрямами і динамікою руху. 

Суб’єктами господарювання, як і населення в цілому, в умо-

вах ринкової економіки завжди мають потребу в грошах. Ці гро-

ші необхідні їм, з одного боку, для задоволення своїх потреб 

(як особистих, так і виробничих), а з іншого — вони необхідні їм 

для того, щоб використовувати гроші як активи. Тобто, попит на 

гроші з боку юридичних і фізичних осіб формується під впливом 

трьох груп мотивів: трансакційного (операційного) мотиву, моти-

ву завбачливості, спекулятивному мотиву. 

 

 

3.2. Попит на гроші та його загальна характеристика 
 

Трансакційний попит виявляється в тому, що економічні 

суб’єкти постійно відчувають потребу в певному запасі грошей 

для здійснення поточних платежів, для того щоб підтримувати на 

належному рівні своє особисте та виробниче споживання. Запас 

таких грошей можна назвати поточною чи оперативною касою. 

Мотив завбачливості зводиться до того, що юридичні і фізи-

чні особи бажають мати запас грошей як ресурс купівельної 

спроможності для того щоб мати можливість задовольняти свої 

непередбачувані потреби чи скористатися перевагами несподіва-

них можливостей. При цьому, запас грошей за цим мотивом є 

більш довготривалий, ніж трансакційний запас, і тому буває 

більш стабільним.  

Спекулятивний запас попиту на гроші полягає в тому, що 

економічні суб’єкти бажають мати у своєму розпорядженні пев-

ний запас грошей, для того щоб за сприятливих умов перетвори-
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ти їх у високоліквідні фінансові інструменти, а при погіршенні 

цих умов і появи загрози зниження дохідності й зростання ризику 

збитковості наявних фінансових інструментів перетворити їх 

у грошову форму. Остання може бути хоч малодохідна, але без-

ризикована. 

Ідея щодо спекулятивного попиту належить Дж. М. Кейнсу, 

який стверджував, що попит на гроші та їх накопичення залежить 

від зміни процента. Визначенні цієї залежності сприяло осмис-

ленню можливостей використання процента в практиці регулю-

вання грошової маси, використання його як вагомого інструмента 

реалізації грошово-кредитної політики. 

Залежність попиту на гроші від відсотка обернено пропор-

ційна: коли відсоток зростає, попит на гроші зменшується, і нав-

паки. 

Зміна відсотка, наприклад його збільшення, впливає й на ту 

кількість грошей, яку індивід воліє тримати у вигляді власне 

грошей (готівки). Дуже великий відсоток стимулює до перетво-

рення частки цих грошей в фінансові активи, зменшуючи, тим 

самим, трансакційний попит на гроші. 

Отже, сукупний попит на гроші складається з трансакційного 

і попиту на гроші як на активи. Кількісно сукупний попит Md,  

дорівнює усім трьом грошовим агрегатам:  

Md = М1 + М2 + М3. 

 

 

3.3. Пропозиція грошей і механізм її формування 
 

Суть пропозиції грошей полягає в тому, що економічні 

суб’єкти в будь-який момент мають у своєму розпорядженні пев-

ний запас грошей, які вони можуть за сприятливих обставин 

спрямувати в обіг. 

Графічно пропозицію грошей можна зобразити у вигляді  

вертикальної лінії Ms (рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Пропозиція грошей 

 

Пропозиція грошей може змінюватися під впливом різних 

чинників і, перш за все, під впливом змін у монетарній політиці 

держави. 

Крім того, визначення попиту на гроші є об’єктивною межею 

для пропозиції грошей, а самої пропозиції — результатом діяльно-

сті банків. Проте це лише поверхове, загальне враження. Однак, 

це дуже складний процес, на який, крім рішень центрального бан-

ку, впливає значна кількість інших чинників, що можуть деформу-

вати пропозицію грошей. Кожний із цих чинників можна розгля-

дати як самостійний фактор впливу на обсяг пропозиції грошей. 

Щоб спростити аналіз цих чинників, пропозицію грошей 

надано у вигляді такої формули: 

М1 = m  Мб, 
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де М1 — пропозиція грошей у вигляді ставки поза банками та де-

позитів на поточних рахунках; m — коефіцієнт грошово-кредит-

ного мультиплікатора; Мб — грошова база. 

Зміна пропозиції грошей (М1) може бути викликана дією 

чинників, які впливають на обсяг грошової бази та коефіцієнт 

мультиплікатора. 

Обсяг грошової бази (Мб) перебуває під контролем центра-

льного банку і тому може змінюватися внаслідок певних операцій 

цього банку — операцій на відкритому ринку, рефінансування 

комерційних банків, валютної інтервенції. 

Зміна коефіцієнта мультиплікатора визначається не тільки 

рішенням центрального банку, а багатьма іншими чинниками, що 

діють незалежно від нього і можуть самостійно вплинути на об-

сяг пропозиції грошей.  

Такими чинниками можуть бути зміни:  

- норми обов’язкових резервів; 

- облікові ставки; 

- типової ринкової процентної ставки; 

- процентної ставки за депозитами до запитання; 

- обсягу багатства економічних суб’єктів; 

- тінізації підприємницької діяльності; 

- стану довіри до банків. 

Зміна норми обов’язкового резервування викликає протиле-

жну за напрямом зміну коефіцієнта мультиплікації грошової  

маси, оскільки він визначається за формулою: 

m = 1 / r. 

Тому чим нижчою буде норма (r), тим вищим буде коефіці-

єнт мультиплікації, а отже більшим загальний обсяг грошової 

пропозиції, і навпаки. 

При підвищенні облікової ставки зменшується попит комер-

ційних банків на позички рефінансування, внаслідок чого змен-

шуються залишки коштів на їх коррахунках у центральному банку, 

тобто грошова база. Скоротяться також надлишкові резерви бан-



Гроші та кредит 

 
 

55 

ків та їхні можливості надавати позички, а отже і рівень мультип-

лікатора. 

Зміни типової ринкової процентної ставки впливають на 

пропозицію грошей у кількох напрямах. Зокрема, при зростанні 

процентної ставки за позичками у комерційних банках розширю-

ються можливості одержувати позички рефінансування навіть при 

зростанні облікової ставки, у наслідок чого зростають грошова  

база, банківські резерви і коефіцієнт мультиплікатора, що сприяє 

розширенню пропозиції грошей. Водночас у цій ситуації можуть 

зменшуватися попит на банківські позички, зростати надлишкові 

резерви і скорочуватися мультиплікація депозитних грошей. 

Зміни багатства призводять до зміни співвідношення між 

депозитною і готівковою складовими грошової маси: чим бідніші 

економічні суб’єкти, тим більшу частину своїх грошей вони три-

мають у формі готівки і навпаки. 

Але оскільки депозитна складова зумовлює мультиплікати-

вний процес, а готівкова — ні, то зміна їх співвідношення приз-

водить до зміни загального обсягу пропозиції грошей. Так, при 

зростанні багатства депозитна складова грошової маси зросте 

швидше, ніж готівкова, що посилить мультиплікаційний ефект 

і збільшить пропозицію грошей. Зменшення багатства матиме 

протилежний вплив на пропозицію грошей. 

Тінізація підприємницької діяльності зумовлює зміну струк-

тури грошових запасів на користь готівки. Це послаблює мульти-

плікативне збільшення депозитів, оскільки готівка виходить з бан-

ківського обігу і не використовується для цілей кредитування. 

Падіння рівня мультиплікації зменшує пропозицію грошей у де-

позитній формі значно більше, ніж зростає готівкова маса. Тому 

загальна грошова пропозиція скорочується в міру зростання тіні-

зації економіки. 

Низький стан довіри до банків теж негативно впливає на 

процес мультиплікативного збільшення депозитів, бо спричиняє 

вилучення грошей з депозитів чи стимулюють їх зростання. 
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Зростання процентних ставок за депозитами до запитання 

сприяє залучення банками готівки на поточні вклади і розширен-

ню процесу мультиплікації депозитів, внаслідок чого зростає 

пропозиція грошей. 

Зміну пропозиції грошей через коливання коефіцієнта муль-

типлікації можуть викликати і інші чинники, зокрема, сезонні 

зростання потреби населення в готівці, що призводить до змен-

шення поточних депозитів і зниження процесу мультиплікації, 

а отже — зменшення пропозиції грошей. 

На цьому напрямі діє збільшення банками надлишкових  

резервів напередодні сезонного чи будь-якого іншого очікування 

зростання відпливу вкладів для забезпечення своєї діяльності. 

Аналіз факторів впливу на пропозицію грошей свідчить,  

що остаточний обсяг пропозиції грошей формується зусиллями 

чотирьох суб’єктів: центрального банку, комерційних банків, 

а також банківськими вкладниками та позичальниками. 

Що ж стосується небанківських кредитних установ, то вони 

практично ніяк не впливають на емісійні процеси і не збільшують 

масу грошей, але вони включають в обіг ті гроші, що знаходяться 

у населення і не задіяні в розрахункових операціях. Щодо цього 

парабанки відносно збільшують пропозицію грошей, але це від-

бувається в межах тієї маси, яка вже знаходиться в обігу. 

 

 

3.4. Рівновага на грошовому ринку 
 

Ринок грошей, як будь-який ринок, залежить від попиту і 

пропозиції. Між ними завжди є певне співвідношення. Найбільш 

бажаною на цьому ринку є рівновага між попитом гроші Md та їх 

пропозицією Ms. Тобто, рівновага наступає тоді, коли: 

Md = Ms. 

Рівновагу на грошовому ринку можна зобразити у вигляді 

графічної моделі. 
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З позиції кейнсіанського підходу до попиту і пропозиції гро-

шей та їх взаємозв’язку з нормою відсотка остання є величиною 

екзогенною. З урахуванням цього, графічну модель взаємодії попи-

ту і пропозиції грошей можна подати у такому вигляді (рис. 3.4). 

 

 
 

Рис. 3.4. Модель взаємодії попиту і пропозиції грошей 

 

На осі координат відкладено норму відсотка, а на осі абсцис — 

кількість грошей. 

Графічна модель, яка базується на монетаристських підхо-

дах, наведена на рис. 3.5. 

Основною відмінністю цієї моделі є те, що пропозиція гро-

шей екзогенна і встановлюється центральним емісійним центром. 

Останній утримую пропозицію грошей у тих розмірах, які спрог-

нозовані раніше на даний період. Ця визначеність пропозиції, 

а відтак, і певний момент на невизначеність пропозиції грошей не 

є абсолютною. 
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На осі абсцис відкладено кількість грошей, на осі координат — 

відсоток. Як було зазначено раніше, попит на гроші значно зале-

жить від норми банківського відсотка. Чим нижчий цей відсоток, 

тим більший попит на гроші, і навпаки. Пряма пропозиція грошей 

в цілому є екзогенною величиною. 

 

 
 

Рис. 3.5. Модель монетаристів щодо рівноваги попиту і пропозиції грошей 

 

Точка перетину кривих попиту і пропозиції (точка Е) буде 

точкою рівноваги. Вона означає, що за даної норми відсотка (r) 

попит на гроші дорівнюватиме показнику n2. З іншого боку, 

ця норма відсотка передбачає і відповідну масу пропозиції гро-

шей. Отже, точка Е за даних умов віддзеркалює, з одного боку, 

стан рівноваги на грошовому ринку, а з іншого — відображає ве-

личину рівноважного відсотка. 
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Рівновага на грошовому ринку може порушуватись під дією 

багатьох чинників. Найбільш поширеними щодо цього є випадки, 

коли змінюється попит. Він зростає, якщо збільшується обсяг ви-

робництва. Зростання попиту спричинять переміщення кривої 

попиту в положення Md. У цій ситуації рівноважна ставка відсот-

ка за однієї й тією самої пропозиції (наприклад, тієї, що позначе-

на прямою Ms) зросте (точка Е3). 

Попит на гроші може викликати й підвищення цін. 

Рівновага на грошовому ринку дуже вразлива щодо дії зов-

нішніх факторів. Це обумовлено тим, що один з вирішальних мо-

ментів її забезпечення, а саме, пропозиція грошей є екзогенною, 

а остання, в свою чергу залежить від дії цілої низки чинників. 

Це ступінь незалежності головного емісійного центру країни 

(центрального банку), рівень наукової обґрунтованості кредитно-

грошової політики держави, стан платіжного балансу, наявність 

дефіциту державного бюджету і грошові обмеження щодо джерел 

його покриття, політичні чинники і багато інших факторів. І як 

що аксіоматичним для визначення розмірів та динаміки збіль-

шення пропозиції грошей є приріст доданої вартості в сукупному 

ВВП, то реальні розміри цієї пропозиції можуть досить суттєво 

відрізнятись від тих розмірів, що обумовлена першопричиною 

зростання грошової пропозиції. Це може бути викликано саме дією 

тих чинників, що вже названі і які є, по суті, зовнішніми до про-

цесу збільшення пропозиції грошей на грошовому ринку. 

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. Дайте визначення грошовому ринку та охарактеризуйте його 

суб'єкти й об'єкти. 

2. Чим відрізняються операції купівлі-продажу на грошовому і на 

товарному ринках? 

3. Що є спільного між грошовим і товарним ринками? 

4. Дайте визначення ринку капіталів і назвіть його характерні риси. 
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5. Дайте визначення валютного ринку. 

6. Назвіть фактори, що спричиняють зміни в попиті на гроші. 

7. Які фінансові інститути функціонують у секторі прямого  

фінансування грошового ринку? 

8. Розкрийте взаємозалежність між формуванням трансакційного 

попиту на гроші і формуванням попиту на гроші як на активи. 

9. Назвіть найбільш важливі чинники, що впливають на зміну 

трансакційного попиту і розкрийте механізм його впливу. 

10. Поясніть чому попит на гроші як на активи більш еластичний 

у своїх параметрах, ніж трансакційний попит і більшою мі-

рою залежить від зовнішніх чинників? 

11. Що таке портфельний підхід до формування активів і чи по-

в'язаний він з проблемою диверсифікації розміщення активів? 

12. Яка залежність між зміною ставки процента і темпами інфля-

ції? 

13. Яка залежність між альтернативною вартістю зберігання 

і процентною ставкою? Поясніть механізм цього зв'язку. 

14. Який механізм зв'язку між рівнем процентної ставки й обся-

гом грошової маси в обігу? Як використовує цей механізм 

центральний банк у своїй грошово-кредитній політиці? 

15. Поясніть механізм дії кредитного мультиплікатора. 

16. Поясніть що таке рівновага на грошовому ринку? 

17. Назвіть чинники, що можуть привести до порушення рівно-

ваги на грошовому ринку? 

18. Визначить фактори, які забезпечують стабілізацію грошового 

ринку. 

 
Теми рефератів 

 

1. Сутність та економічна структура грошового ринку. 

2. Сегментація грошового ринку: складність класифікації. 

3. Канали прямого та опосередкованого фінансування на грошо-

вому ринку. 
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4. Особливе місце банків серед суб'єктів грошового ринку. 

5. Механізм балансування попиту і пропозиції на грошовому  

ринку. 

6. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в 

Україні. 

 
Тести 

 

1. За функціональними ознаками грошовий ринок складається з: 

а) ринку цінних паперів; 

б) міжбанківському ринку; 

в) ринку капіталів; 

г) відкритому ринку; 

ґ) ринку грошей. 

2. Канали опосередкованого фінансування на грошовому ринку — 

це: 

а) переміщення коштів від їх власників до споживачів в обмін 

на акції; 

б) переміщення коштів від їх власників до споживачів через 

фінансових посередників; 

в) переміщення коштів від їх власників до споживачів тільки 

через банківські установи; 

г) переміщення коштів від небанківських фінансово-кредитних 

установ до споживачів. 

3. За видами інструментів грошовий ринок поділяється на: 

а) ринок цінних паперів; 

б) ринок короткострокових позик; 

в) ринок позикових капіталів; 

г) ринок короткострокових фінансових активів; 

ґ) ринок середньо і довгострокових позик. 

4. Ключовим чинником впливу на попит на гроші є: 

а) абсолютний рівень цін; 

б) обсяг виробництва; 

в) норма процента; 



В. Я. Швець, Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань  62 

г) накопичення багатства; 

ґ) інфляція; 

д) жоден із них. 

5. Сукупний попит на гроші охоплює: 

а) попит на активи; 

б) попит на гроші для трансакцій; 

в) попит на запас грошей. 

6. Попит на гроші залежить від змінних: 

а) інфляції; 

б) реальних доходів; 

в) норми процента; 

г) банківських резервів; 

ґ) рівня цін; 

д) грошової бази. 

7. Порушення рівноваги на грошовому ринку може спричинитися: 

а) зміною попиту на гроші; 

б) зміною пропозиції грошей; 

в) послабленням монетарної політики центрального банку. 

8. Рівновага на грошовому ринку настає, коли: 

а) усі процентні ставки рівновеликі; 

б) облікова ставка та облігаційний процент рівновеликі; 

в) попит дорівнює пропозиції; 

г) коли маса грошей в обороті дорівнює сумі коштів, яку хо-

чуть мати у своєму розпорядженні економічні суб'єкти. 

9. Ринок капіталів включає: 

а) фондовий ринок, ринок середньо- та довгострокових банків-

ських кредитів; 

б) ринок боргових цінних паперів і валютний ринок; 

в) ринок акцій і вкладів за трастовими операціями банків; 

г) ринок середньо- та довгострокових банківських депозитів і 

ринок короткострокових фінансових активів. 

10. Економічними методами регулювання грошової маси в обігу є: 

а) визначення процентних ставок за кредити; 

б) визначення норм обов'язкових резервів у НБУ; 
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в) купівля та продаж зарубіжної валюти; 

г) маніпуляції з державними цінними паперами. 

11. Макроекономічні показники, які впливають на формування 

грошової пропозиції — це: 

а) грошова база; 

б) співвідношення готівки стосовно депозитів; 

в) грошово-кредитний мультиплікатор; 

г) величина банківських резервів; 

ґ) операції на грошовому ринку. 

12. Які структури беруть участь у збільшенні пропозиції грошей: 

а) уряд; 

б) центральний банк; 

в) уряд і комерційні банки; 

г) уряд, комерційні банки і центральний банк; 

ґ) комерційні банки і центральний банк. 

13. Як повинна змінитись пропозиція грошей, щоб при незмінному 

попиті рівноважна процентна ставка знизилася: 

а) зрости; 

б) знизитися; 

в) залишатися незмінною. 

14. Зростання альтернативної вартості зберігання грошей: 

а) зменшує номінальний попит; 

б) збільшує номінальний попит; 

в) не впливає на величину попиту. 

15. Як зростання динаміки цін впливає на величину реального 

попиту на гроші: 

а) збільшує попит; 

б) зменшує попит; 

в) не змінює попиту на реальні залишки грошей. 

16. Консолідований показник резервних грошей банківської сис-

теми на основі якого через грошовий мультиплікатор форму-

ється пропозиція грошей: 

а) рівень цін; 

б) обов'язкові резерви; 
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в) монетарний ринок; 

г) грошова база; 

ґ) процентна ставка. 

 
Задачі 

 

Задача № 1. 

Допустимо, що величина попиту на гроші (Мd, млрд. грн.) 

залежить від розміру ВНП (млрд. грн.) і рівня процентної ставки 

(і, %), так: Мd = 0,4  ВНП – 2  і. 

Визначити величину попиту на гроші та з'ясувати, чи збере-

глася рівновага на грошовому ринку, якщо грошова пропозиція 

М, становить 30 млрд. грн., рівень процентної ставки і – 7 %. Ви-

значити швидкість обігу грошової одиниці. 

Задача № 2. 

Знайти значення грошового мультиплікатора М1, якщо роз-

мір грошової бази становить 600 млн. грн., а величина грошового 

агрегату М1 — 1500 млн. грн. 

Задача № 3. 

Надлишкові резерви комерційного банку становлять 

150000 грн. Новий перспективний клієнт цього банку отримує 

позику в максимально можливому розмірі. Перша половина цієї 

позики надається у формі відкриття поточного рахунку, а друга 

половина — готівкою. Норма резервування становить 40 %. Яким 

буде максимально можливе збільшення пропозиції грошей за 

грошовим мультиплікатором m1? 

Задача № 4. 

Макроекономічна структура споживання та накопичення 

становить 67 % і 33 % НД відповідно. Приріст інвестицій стано-

вить 675 млн. грн. Визначити обсяг приросту НД. 
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Розділ 4 

ГРОШОВІ СИСТЕМИ 

 

 

4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи 
 

Процес формування грошових систем має довгу історію. 

Спочатку це були грошові системи, що базувались на загальному 

еквіваленті, який мав товарну природу. В сучасних умовах гро-

шові системи побудовані на базі загального еквівалента, що має 

кредитну природу.  

Грошові системи в різних країнах мають певні загальні риси. 

В їх становленні та розвитку знаходять своє відображення певні 

об’єктивні закони й тенденції.  

Проте, в кожній країні мають свої особливості формування 

й функціонування грошової системи. 

Грошова система — це форма організації грошового обігу 

в країні, установлена загальнодержавними законами. Ці закони 

визначають важливі принципи, правила, нормативні та інші вимо-

ги, що регламентують відносини між суб’єктами грошового обігу. 

За сферою охоплення економічних відносин грошова система 

явище надзвичайно широке, адекватне всьому грошовому обороту. 

Усі грошові потоки, незалежно від сфери економіки, яку вони 

обслуговують, та форми, в якій вони здійснюються є об’єктами 

регулятивного впливу грошової системи. Виходячи з цього, можна 

виділити в складі грошової системи окремих, відносно самостій-

них підсистем: 

- системи безготівкових розрахунків; 

- валютної системи; 

- системи готівкового обігу. 

Кожна із названих підсистем має свій особистий об’єкт регу-

лятивного впливу, який обмежується певною формою чи сферою 

грошового обороту. 
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Оскільки грошова система кожної країни визначається внут-

рішнім законодавством, саме явище грошової системи постає на 

поверхні, як суть національне. Кожна держава формує свою влас-

ну грошову систему, намагаючись надати їй повну незалежність 

та здатність протистояти зовнішнім впливом, коли вони загро-

жують інтересам національної економіки. Наявність такої суве-

ренної грошової системи є однією з ключових ознак політичної 

й економічної незалежності держави. 

Основними елементами грошової системи є: 

- грошова одиниця (встановлений у законодавчому порядку 

грошовий знак для вимірювання цін товарів та послуг); 

- масштаб цін (законодавча фіксація вагової кількості мо-

нетарного металу (золота та срібла), що закріплюється державою 

за певною грошовою одиницею); 

- емісійна система (установи, які здійснюють випуск гро-

шей і цінних паперів та визначають порядок емісії); 

- форми грошей (матеріалізована в певному типі загально 

еквівалентна вартість, яка забезпечує стабільність обігу. До основ-

них форм грошей належать банківські білети, казначейські білети 

та розмінні монети. Суттєвою відмінністю видів грошових знаків 

є механізм їх емісії); 

- валютний курс (співвідношення між грошовими одини-

цями різних країн, що використовуються для обліку валют під 

час здійснення валютних та інших операцій. Виступає як ціна ва-

люти однієї країни, виражена у валюті іншої країни); 

- регламентація готівкового та безготівкового обігу (охоп-

лює визначення сфер готівкових та безготівкових розрахунків 

і режиму використання грошей на рахунках, форми розрахунків, 

порядок патентів тощо). 

Грошова система забезпечує правову та організаційну базу 

для розроблення та реалізації грошово-кредитної політики в країні. 

В той же час, реалізація монетарної політики є одночасно одним 

із умов ефективного функціонування грошової системи. Не може 
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ефективно діяти грошова система, якщо в країні здійснюється 

не виважена монетарна політика, яка не забезпечує надійного  

регулювання грошової маси (пропозиції грошей), належної стабі-

льності грошей тощо. 

 

 

4.2. Типи грошових систем та їх еволюція 
 

Тип грошової системи визначається змістом її елементів та 

їх взаємодію, які обумовлюють тенденції розвитку та закономір-

ності функціонування грошової системи. 

Типи грошових систем класифікуються: 

1) Як елемент господарського механізму: 

- грошова система ринкового зразка (при цьому регулю-

вання грошового обігу відбувається через використання економіч-

них методів впливу на обіг, динаміку і структуру грошової маси); 

- грошова система неринкового зразка (характерна наяв-

ність обмеженого функціонування грошей, талони, картки). Регу-

лювання грошового обігу здійснюється адміністративними мето-

дами (розмежування сфер готівкового та безготівкового грошового 

обігу, заборона певних грошових операцій, проведення контролю 

за грошовими операціями між суб’єктами економічних відносин, 

лімітування кредитів та інше). 

2) Відповідно до механізму регулювання валютних відносин: 

- грошова система відкритого типу (відсутні обмеження на 

проведення валютних операцій юридичними та фізичними осо-

бами. Національна економіка органічно введена у світову); 

- грошова система закритого типу (передбачає використан-

ня валютних обмежень. Національна грошова система ізольована 

від світової); 

3) Відповідно до загальних законів функціонування грошей: 

- саморегулююча грошова система (характерна для меха-

нізму стихійного регулювання грошового обігу. Саморегульова-

ними були системи металевого обігу); 
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- регульована грошова система (порядок регулювання 

грошового обігу є окремим елементом грошової системи). 

Еволюція грошових систем характеризується виникненням 

і розвитком таких систем, як: металевого, паперово-грошового та 

кредитного обігу. 

Історично система металевого обігу реалізувалась у формі: 

біметалізму та монометалізму. При біметалізмі роль загального 

еквіваленту законодавчо закріплювалась за двома металами — 

золотом і сріблом. Відповідно до принципів регулювання спів-

відношення між золотими і срібними монетами виділяють три рі-

зновиди біметалізму: 

- система паралельної валюти, за якої співвідношення між 

золотими і срібними монетами встановлюється стихійно на рин-

ковій основі; 

- система подвійної валюти, коли таке співвідношення ви-

значається державою; 

- система «кульгуючої» валюти, коли один із видів монет 

карбується в закритому порядку. 

Монометалізм — це грошова система, за якої лише один вид 

металу виконує роль грошей. Різновидами монометалізму є: 

- золотомонетний стандарт (передбачає безпосередній обіг 

золотих монет, а також вільний обмін грошових знаків (банкнот) 

на золото; 

- золотозлитковий стандарт (згідно за яким монети в обіг 

не випускались, але забезпечувався обіг банкнот на стандартні 

золоті злитки); 

- золотодевізний стандарт (національні грошові одиниці 

обмінювалися на іноземну валюту (девізи), розмінні на золото). 

Отже, система металевого обігу — це обіг металевих гро-

шових знаків (монет).  

Для системи паперово-грошового обігу характерна бюджетна 

емісія, яка може бути у двох формах: випуск казначейських біле-

тів, покриття бюджетного дефіциту за рахунок кредитної емісії. 
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Регулювання грошового обігу здійснюється заходами, спрямова-

ними на оздоровлення фінансів і збалансування бюджету. 

Система кредитного обігу — це випуск і рух грошових зна-

ків, що виникають на основі кредиту органом регулювання гро-

шового обігу, є банківська система. 

Сучасна грошова система України має кредитний ринковий 

характер, який формувався поступово в процесі ринкової транс-

формації економіки, становлення й розвитку грошового ринку та 

його інфраструктури. 

Однією з тенденцій розвитку світових економічних відносин 

у теперішній час є інтенсивні інтеграційні процеси, які охоплю-

ють усі сфери життєдіяльності суспільства (не тільки економічні), 

а й національні грошові системи держав. Наслідком світових  

інтеграційних процесів на трансформацію національних грошо-

вих систем є введення в межах Європейського Співтовариства 

(з 1 січня 1999 р.) у безготівковий обіг нової грошової одиниці — 

євро, яка стала єдиною валютою країн Європейського монетарно-

го союзу (ЄМС). Створенням цього союзу завершився процес фор-

мування в країнах Європейського Співтовариства, єдиного внут-

рішнього ринку товарів, послуг, капіталу (з 1 січня 2002 р. євро 

було випущено в готівковий оборот). 

 

 

4.3. Створення і розвиток грошової системи України 
 

Перші роки щодо створення власної грошової системи були 

зроблені після виходу України зі складу СРСР, коли 10 січня 

1992 р. були запроваджені українські купоно-карбованці багато-

разового користування як доповнення до рубльової грошової маси. 

Тобто, в обігу одночасно опинилися два види валюти — попередні 

рублі, емісія яких перейшла від союзного уряду до Російської Фе-

дерації, та купоно-карбованці, право емісії яких було закріплено за 

НБУ. Весь готівковий обіг продовжував обслуговуватися виключно 

попередньою, тепер вже російською валютою — рублями.  
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Протягом 1993—1996 рр. формувалися правові та організа-

ційні основи для функціонування національної грошової системи 

ринкового типу, яка спроможна була забезпечити належне управ-

ління грошовим обігом, відповідно до потреб економіки країни. 

Новій ситуації, що склалася в управлінні грошовим обігом, 

не відповідає статус тимчасової валюти, що зберігався за україн-

ськими карбованцями. Тимчасові гроші не можуть належним  

чином виконувати одну з найважливіших функцій — функцію 

нагромадження. Це підриває інтереси економічних суб’єктів до 

накопичення грошей як джерела інвестування, стримує еконо-

мічне зростання, знижує ефективність антиінфляційної політики, 

зміцнення державних фінансів. 

25 серпня 1996 р. виданий указ Президента України «Про ре-

форму в Україні», згідно з яким з 2 по 16 вересня 1996 р. з обігу 

був вилучений український карбованець і введена постійна гро-

шова одиниця — гривня та її сота частина — копійка. 

Цим закінчився другий етап розбудови грошової системи 

України і розпочався третій. 

На третьому етапі відбувається подальше вдосконалення 

механізмів та інструментів грошової системи. Важливою віхою 

стало прийняття Верховною Радою України в травні 1999 року 

Закону «Про національний банк України». В ньому міститься  

розділ IV «грошово-кредитна політика», розділ V «Управління 

готівковим грошовим обігом», розділ VIII «Діяльність Націона-

льного банку щодо операцій з валютними цінностями». 

У цих розділах чітко виписані права та обов’язки НБУ щодо 

забезпечення стабільності національних грошей, регулювання 

грошового обігу, визначені методи та інструменти грошово-

кредитної політики й інші види діяльності НБУ, що формують 

грошову систему країни. 

Введення гривні означало завершення процесу становлення 

в Україні власної паперово-грошової системи. Однак це не приз-

вело до остаточного вирішення всіх проблем, пов’язаних із функ-
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ціонуванням вітчизняної грошової системи. У теперішній час 

перед нашою державою стоїть складне завдання укріплення наці-

ональної валюти, забезпечення її стабільності, запобігання дева-

львації тощо. Вирішення цих проблем неможливе без удоскона-

лення грошового обігу, радикального реформування економіки, 

підтримці всіх перспективних і позитивних тенденції розвитку 

соціально-економічних процесів. 

 

 

4.4. Державне регулювання грошового обігу та місце в ньому 

фіскально-бюджетної й грошово-кредитної політики 
 

Регулювання грошового обігу — сукупність заходів, що від-

буваються в сфері грошового обігу з метою забезпечення його 

сталості, стримування інфляції, гнучкого забезпечення грошових 

потреб сфери обігу. 

Регулювання грошового обігу є складовою грошово-кредит-

ної політики держави. 

Визначальна роль у здійсненні всього комплексу заходів 

держави у сфері грошового обігу та кредитних відносин нале-

жить її центральному банку. 

Вплив на основні параметри грошового обігу здійснюється 

через такі інструменти: 

- прямі (механізми готівкової емісії, встановлення межі 

кредиту центрального банку, що надається урядові та банківсь-

ким установам, пряме регулювання позикових операцій банків, 

визначення маржі, межі на вартість кредитних ресурсів, що виді-

ляються згідно з пріоритетами мікроекономічної політики, для 

фінансування окремих галузей економіки, обмеження споживчо-

го кредиту); 

- опосередковані (здійснення операції на відкритому ринку, 

регулювання норм банківських резервів, регулювання облікової 

ставки процента на позики, що надаються центральним банком). 
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Операції на відкритому ринку — гнучкий валютно-платіж-

ний інструмент, який виявляється у продажу чи купівлі центра-

льним банком цінних паперів на відкритому ринку в комерційних 

банках, а також застосування для проведення експансивної (купів-

ля цінних паперів) або рестрикційної (продаж цінних паперів) 

грошово-кредитної політики. 

Політика облікової ставки виявляється в змінах облікової 

ставки до кон’юнктурних коливань економіки і застосовується 

для управління кредитною активністю. 

Політика мінімальних резервів — найжорсткіший інструмент 

грошово-кредитного регулювання, виявляється в маніпуляції нор-

мою обов’язкових резервів, які комерційні банки зобов’язані збері-

гати на рахунках у центральному банку, застосовується як засіб 

швидкого стиснення чи розширення кредитної маси в системі. 

Грошово-кредитна політика — це сукупність заходів у сфері 

грошового обігу та кредитних відносин, які приводить держава. 

Розроблення і реалізація грошово-кредитної політики — це 

основна функція центрального банку. 

Основними типами грошово-кредитної політики є: 

- політика грошово-кредитної рестрикції (політика «доро-

гих грошей») — весь інструментарій грошово-кредитної політики 

підпорядковується, згідно з динамікою економічного циклу, сти-

сненню обсягів грошової та кредитної експансії; 

- політика грошово-кредитної експансії (політика «деше-

вих грошей») — забезпечення доступності для суб’єктів економіч-

ної діяльності грошових і кредитних ресурсів. 

До цілей грошово-кредитної політики можна віднести: 

- стратегічні — можуть бути кінцеві цілі загальноекономіч-

ної політики держави; 

- проміжні — досягнення такого стану деякими економіч-

ними змінними, що сприятиме досягненню стратегічних цілей; 

- тактичні — мають короткостроковий, оперативний харак-

тер і покликані забезпечити досягнення проміжних цілей. 
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Суб’єктами грошово-кредитної політики є: банківська сис-

тема — центральний банк і комерційні банки; урядові структури — 

Міністерство фінансів або казначейські органи нагляду за діяль-

ністю банків і контролю за грошовим обігом, інституції зі стра-

хування депозитів, а також інші установи. 

Для грошово-кредитного регулювання Центральний банк 

використовує такі інструменти: 

- регулювання резервної норми комерційних банків; 

- зміну норми банківського процента; 

- рефінансування комерційних банків; 

- валютне регулювання.  

Операції на відкритому ринку — це здійснення купівлі та 

продажу уповноваженими установами держави її цінних паперів. 

Коли Центральний банк купує цінні папери, що перебува-

ють у володінні комерційних банків, він здійснює таким спосо-

бом додаткову грошову емісію. При цьому, в зв’язку зі зростанням 

резерві, збільшується кредитний потенціал комерційних банків. 

Обов’язкові резерви — це частина (норма в процентах) бан-

ківських депозитів та інших пасивів, отриманих банком з інших 

джерел, яка, згідно з чинним законодавством або зі встановлени-

ми нормативними активами, має зберігатися у формі касової го-

тівки комерційних банків та їх депозитів у Центральному банку. 

Облікова ставка відіграє опосередковану функцію — визна-

чає комерційним банком вартість кредитів центрального банку. 

Якщо облікова ставка процента знижується, то в комерцій-

них банків виникає зацікавленість в отриманні додаткових сум 

таких кредитів, і навпаки. Відповідно, через зміну облікової став-

ки збільшується або зменшується на грошовому ринку пропози-

ція кредитних ресурсів. 

Рефінансування комерційних банків здійснює центральний 

банк шляхом регулювання попиту на свої позички з боку комер-

ційних банків з урахуванням зміни їх асортименту, обмеження 

цільового призначення, лімітування обсягів окремих позичок тощо. 
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Валютне регулювання центральний банк застосовує у разі 

планового зменшення маси грошей в обігу, при ньому він продає 

на ринку відповідну масу іноземних валютних цінностей, що 

призводить до скорочення банківських резервів і пропозиції гро-

шей. І навпаки, при збільшенні маси грошей в обігу центральний 

банк купує відповідну масу іноземної валюти. 

Фіскально-бюджетна політика — це сукупність заходів 

держави у сфері оподаткування та державних витрат. 

Основними функціями фіскально-бюджетної політики є: 

- вплив на стан господарської кон’юнктури; 

- перерозподіл національного доходу; 

- накопичення необхідних ресурсів для фінансування соці-

альних програм. 

Дискреційна та недискреційна фіскально-бюджетна полі-

тика — це основні її типи. 

Дискреційна фіскально-бюджетна політика, за якої уряд сві-

домо маніпулює податками і державними видатками з метою змі-

ни реального обсягу національного виробництва і зайнятості,  

контроль за інфляцією і прискоренням економічного зростання. 

Основні заходи — зміна програм суспільних робіт та інших про-

грам, пов’язаних з витратами, зміни програм «трансфертного типу» 

(перерозподільних) і циклічні зміни рівня податкових ставок. 

Недискреційна фіскально-бюджетна політика — це пасивна 

політика, пов’язана з автоматичною зміною в рівнях державних 

витрат і податків. 

У сфері державного регулювання ринкової економіки існує 

необхідність застосування цілісної внутрішньо збалансованої си-

стеми заходів фіскально-бюджетної та грошово-кредитної полі-

тики. Заходи грошової стабілізації не можуть бути ефективними 

при перевищенні допустимо (понад 3—4 % ВВП) дефіциту дер-

жавного бюджету та від’ємного сальдо платіжного балансу. 

Дефіцит державного бюджету — це перевищення видатків 

бюджету над його доходами. 
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Він становить одну з основних причин інфляції. Однак де-

фіцит державного бюджету не є небезпечним для економіки зага-

лом, якщо перебуває на рівні 2—3 % ВВП. У протилежному випад-

ку дефіцит державного бюджету негативно відображається на 

формуванні грошової, кредитної систем і всієї економіки загалом. 

Джерелами покриття дефіциту державного бюджету є: 

- збільшення кількості грошей (емісія); 

- збільшення випуску облігацій Міністерства фінансів  

(Казначейства); 

- скорочення валютних резервів центрального банку; 

- позики в зовнішніх кредиторів. 

Унаслідок монопольного права друкування грошей уряд 

отримує дохід, що називається сеньйораж. 

Покупцями облігацій Міністерства фінансів (Казначейства) 

можуть бути: 

- центральний банк; 

- комерційні банки; 

- домашні господарства; 

- іноземці (як приватний, так і суспільний сектор). 

Купівля центральним банком державних боргових зобов’я-

зань називається монетизацією бюджетного дефіциту. Монетиза-

ція державного бюджету призводить до інфляції. У країнах з ви-

сокою інфляцією населення, зазвичай, не купує нових державних 

боргових зобов’язань, валютні резерви центрального банку виче-

рпані, тому держава фінансує бюджетний дефіцит через емісію. 

 
Запитання до самоконтролю 

 

1. Що таке грошова система, чим вона відрізняється від таких  

понять як грошовий оборот, грошові відносини? 

2. Чому грошова система визначається загальнодержавними  

законами? 

3. Які типи грошових систем ви знаєте? 

4. За якими критеріями можна класифікувати грошові системи? 
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5. У чому полягає відмінність між ринковими і неринковими 

грошовими системами? 

6. Надайте характеристику кредитних грошей? Чим вони відріз-

няються від системи паперових грошей? 

7. Розкрийте історію виникнення паперових грошей. 

8. Перелічіть і надайте характеристику основним структурним 

елементом сучасної паперової грошової системи. 

9. Як запроваджувалась в оборот нова національна валюта Украї-

ни? У чому полягають труднощі її впровадження в оборот? 

10. Що таке грошово-кредитна політика? Яке її місце в економіч-

ній політиці держави? 

11. Визначити яким чином грошово-кредитна політика пов'язана 

з грошовою системою? 

12. Що є спільного і відмінного між грошово-кредитною політи-

кою і фіскально-бюджетною політикою з погляду їх впливу 

на розвиток економіки? 

13. Визначити основні цілі грошово-кредитної політики. 

14. Надати характеристику інструментів грошово-кредитної полі-

тики. 

15. Які інструменти грошово-кредитного регулювання вважають-

ся найефективнішими і чому? 

16. Як розраховується показник монетизації ВВП і яке його еко-

номічне значення? 

17. Охарактеризуйте основні етапи становлення сучасної грошо-

вої системи України. 

18. Чи можлива ремонетизація економіки України шляхом прис-

кореного зростання пропозиції грошей банками? 

 
Теми рефератів 

 

1. Сутність, призначення грошової системи та її місце в економіч-

ній системі країни. 

2. Грошова система економіки ринкового типу та її основні елементи. 
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3. Основні типи грошових систем та їх еволюція. 

4. Банки як інституційна основа грошової системи. 

5. Становлення та розвиток грошової системи України. 

6. Інструменти грошово-кредитної політики та їх застосування 

в Україні. 

7. Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі 

державного регулювання грошового обігу: суть та порівняльна 

оцінка. 

 
Тести 

 

1. Грошова система — це: 

а) грошові відносини між економічними суб'єктами; 

б) форма організації грошового обігу, що визначена загально-

державними законами; 

в) процес безперервного руху грошей між суб'єктами економіч-

них відносин; 

г) сукупність фінансових посередників, що обслуговують суб'єк-

тів грошового обороту; 

ґ) сукупність грошових потоків між суб’єктами економічних 

відносин. 

2. Основними елементами грошової системи є: 

а) грошова база; 

б) валютний курс; 

в) грошова одиниця; 

г) види готівкових грошових знаків; 

ґ) міра вартості. 

3. Які з названих економічних інструментів не є обов'язковими 

елементами грошової системи сучасної ринкової економіки: 

а) фінансові установи; 

б) порядок обміну національної валюти на іноземну; 

в) умови безготівкового грошового обігу; 

г) форми грошей; 

ґ) умови обміну грошей на золото. 
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4. Визначте законні платіжні засоби у грошовій системі держави: 

а) казначейські векселі; 

б) банківські білети; 

в) казначейські білети; 

г) комерційні векселі; 

ґ) платіжні доручення; 

д) монети; 

е) чеки; 

є) акредитиви; 

ж) державні облігації. 

5. Які грошові системи відносяться до саморегульованих і чому: 

а) система металевого обігу; 

б) система кредитного обігу; 

в) паперово-грошові системи. 

6. Інструменти прямого впливу держави на параметри грошового 

обігу: 

а) операції на відкритому ринку; 

б) готівкова емісія; 

в) норма банківських резервів; 

г) облікова ставка; 

ґ) встановлення лімітів кредиту ЦБ. 

7. Держава ставить такі завдання перед грошовою системою країни: 

а) забезпечити економічну незалежність держави; 

б) забезпечити бездефіцитність державного бюджету; 

в) мінімізувати витрати обігу всієї маси грошей; 

г) забезпечити кредитними ресурсами комерційні банки; 

ґ) не допустити знецінення грошової одиниці; 

д) забезпечити своєчасне надходження коштів до державного 

бюджету; 

е) забезпечити оперативність у розширенні чи скороченні гро-

шової маси в обігу залежно від потреб економіки. 

8. Сучасні грошові системи — це: 

а) системи паперово-грошового обігу; 
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б) саморегульовані; 

в) системи кредитного обігу; 

г) системи металевого обігу. 

9. Складовими грошової системи держави є: 

а) назва грошової одиниці; 

б) банківські чи фінансові інституції, які функціонують у державі; 

в) масштаб цін; 

г) регламентація готівкового та безготівкового грошового обороту; 

ґ) податки; 

д) законні платіжні засоби; 

е) інститути, які регулюють грошовий оборот; 

є) механізми, які регулюють фінансові потоки грошової системи. 

10. Основними об’єктами монетарного регулювання є: 

а) пропозиція грошей; 

б) норма обов’язкових резервів; 

в) процентна ставка; 

г) валютний курс; 

ґ) резерви комерційних банків; 

д) грошово-кредитний мультиплікатор; 

е) рівень інфляції. 

11. Грошова система, за якої національна грошова одиниця обмі-

нюється на іноземну валюту, розмінну на золото; 

а) система паралельної валюти; 

б) система подвійної валюти; 

в) система кульгуючої валюти; 

г) золотомонетний стандарт; 

ґ) золотодевізний стандарт. 

12. Цілі грошово-кредитної політики ЦБ класифікують на: 

а) формальні; 

б) проміжні; 

в) тактичні; 

г) неформальні; 

ґ) стратегічні. 
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13. Стратегічні цілі грошово-кредитної політики: 

а) регулювання грошової маси; 

б) пожвавлення або стримування ринкової кон’юнктури; 

в) забезпечення оптимального рівня зайнятості; 

г) зміна процентної ставки; 

ґ) збалансування економічного розвитку; 

д) стримування інфляції. 

14. Основні функції фіскально-бюджетної політики: 

а) забезпечення сталості грошового обігу; 

б) забезпечення грошима сфери обігу; 

в) перерозподіл національного доходу; 

г) стримування інфляції; 

ґ) накопичення ресурсів для фінансування соціальних програм; 

д) боротьба з інфляцією. 

15. Основними економічними засобами й методами грошово-кре-

дитної політики НБУ є регулювання грошової маси через: 

а) процентну політику; 

б) рефінансування комерційних банків; 

в) управління золотовалютними резервами; 

г) операції з цінними паперами на відкритому ринку; 

ґ) регулювання експорту й імпорту капіталу. 

 
Задачі 

 

Задача № 1. 

ВВП в умовах повної зайнятості становить 30 млрд. дол., 

а фактичної обсяг ВВП — 25 млрд. дол. Сума податків становить 

25 % від величини ВВП, державні витрати і послуги — 6,5 млрд. 

дол. Визначити балансується державний бюджет з дефіцитом чи є 

профіцитом. Встановить його розміри. Як зміниться сальдо дер-

жавного бюджету при досягненні повної зайнятості? За яких 

умов дефіцит державного бюджету не є небезпечним для еконо-

міки загалом? 
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Розділ 5 

ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ 

 

 

5.1 Сутність і причини інфляції 
 

Одним із неодмінних атрибутів грошового обігу в країнах, 

де суспільне виробництво функціонує на ринкових засадах є ін-

фляція. Інфляція, як свідчить історичний досвід, притаманна  

товарному виробництву на протязі довгого шляху його розвитку. 

Однак, особливо частково із негативними наслідками для еконо-

міки інфляція почала проявлятися у ХХ столітті, коли країни пе-

рейшли до паперово-грошових систем. 

Інфляція, як явище, охоплює практично всі, без винятку, на-

прями й сфери виробництва та призводить до загострення соціа-

льно-економічній ситуації в країні, підриває економічні позиції 

держави, ослаблює її роль у світовому поділі праці. 

Проте, в останні десятиліття в високо розвинутих країнах 

(в країнах де ефективно функціонує ринкова економіка) вдалося 

запровадить систему заходів державного регулювання, яке не 

усуває самого явища, однак дозволяє стримувати інфляційні про-

цеси і певною мірою управляти ними. 

Інфляція це порушення грошового обігу, що виявляється 

у переповненні грошима сфери обігу. Вона знаходить свій вияв 

у знецінюванні грошей, у зростанні цін. 

Інфляція виявляється в зростанні цін, однак це не означає, 

що будь-яке підвищення цін — це інфляція. Так, підвищення цін 

може бути викликане зміною вартості грошового металу внаслі-

док зниження витрат на його виробництво. Воно може стать й на-

слідком масового зниження довіри населення країни до націона-

льної валюти з огляду на ті чи інші конкретні політичні події. 

У цих випадках має місце зростання цін, але воно не пов’язано 

з переповненням каналів обігу грошима. 
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Інфляція — явище досить складне за формами її прояву та 

за сукупністю чинників, що її спричиняють. Зовні вона виявля-

ється в зростанні цін на товари й тарифів на послуги, у падінні 

валютного курсу національних грошей, не залежно від причинно-

наслідкових зв’язків між грошима і товарами на ринку. 

Щодо причин інфляції існує кілька теорій. Одна з найпоши-

реніших є теорія інфляції засновником якої був Дж. Кейнс. Його 

положення, щодо сутності інфляції, причин її виникнення слід 

розглядати як важливу складову економічної теорії, що базується 

на проблемах попиту. Виходячи з цього Дж. Кейнс, пов’язував 

інфляцію, головним чином, зі зростанням попиту та його перева-

женням над пропозицією. Такий підхід до пояснення причин ін-

фляції отримав назву «теорія інфляції попиту». 

Деякі інші тлумачення причин інфляції у тих економістів, 

які пов’язують це явище з витратами. Такий підхід, невипадково, 

отримував назву «теорія інфляції витрат». Прихильники цієї тео-

рії, суть інфляції, пов’язують із суттєвим зростанням витрат ви-

робництва, перед усім через позицію профспілок, які змушують 

роботодавців підвищувати заробітну плату за відсутністю зміни 

або за меншої динаміки зростання попиту. Це спричиняє робото-

давців підвищувати ціни, що й викликає, на думку прихильників 

цієї теорії, інфляцію. 

Дещо особлива позиція у монетаристів. Зокрема, М. Фрід-

ман стверджував, що інфляція завжди і всюди є грошовим фено-

меном. Сутність інфляції він ототожнює з високими темпами 

зростання пропозиції грошей, яка провокує зростання попиту 

і цін. У зростанні цін він і убачав прояв інфляції. Можливість її 

подолання М. Фрідман пов’язував із зменшенням пропозиції 

грошей, що навіть викличе рефляцію. 

У теперішній час серед економістів панує комплексний під-

хід до аналізу причин виникнення інфляції та її сутності. До най-

більш вагомих причин інфляції, по їх розумінню, належать на-

ступні: 
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- по-перше, емісія грошей, яка викликає диспропорцію між 

реальною потребою усіх економічних суб’єктів, усіх підприєм-

ницьких структур в грошах і реальною грошовою масою; 

- по-друге, прискорення обороту грошей, що може бути 

обумовлено різними обставинами: широким впровадженням сис-

теми безготівкових розрахунків, застосуванням нової техніки 

щодо організації грошового обігу; 

- по-третє, значним скороченням товарообігу, яке може бути 

викликане скороченням обсягів виробництва, через кризовий 

стан економіки, неврожаєм, або іншими стихійними явищами; 

- по-четверте, кредитна емісія, яка призводить до значного 

збільшення безготівкового обігу, тобто емісії кредитних грошей. 

Остання може бути виконана депозитно-чековою емісією здійсне-

ною комерційними банками. Однак, ця причина має скоріше допо-

міжний характер, оскільки депозитно-чекова емісія завжди обме-

жена можливостями комерційних банків. Головна причина, як пра-

вило, емісія, що є наслідком певної політики центрального банку; 

- по-п’яте, зростання попиту (інфляція попиту), яке може 

бути викликане, наприклад, різким збільшенням заробітної плати 

за відсутністю адекватного або, навіть, більшим за темпами зрос-

тання продуктивності суспільної праці. Інфляція попиту може 

мати місце, якщо збільшення сукупного попиту обумовлене  

мілітаризацією економіки, що знаходить своє відображення 

у зростанні військових витрат держави; 

- по-шосте, кризові явища у виробництві базових матеріа-

льних ресурсів. 

Усі вищенаведені причини, які викликають інфляцію, діють 

не ізольовано, а часто переплітаються, доповнюють одна одну. 

Це призводить до того, що інфляція набуває характер затяжного 

і часто дуже глибокого за своїми наслідками процесу. 

На виникнення інфляції та особливо на її розвиток вплива-

ють й інші різноманітні чинники. Останні можна класифікувати 

на внутрішні і зовнішні. 
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До внутрішніх чинників, що сприяють розвитку інфляцій-

них процесів, належить високий рівень монополізації економіки. 

Монополізація виробництва, що призводить до зосередження пе-

реважної частини виробництва чи збуту товарів дає можливість 

штучно, без наявності економічних причин, підвищувати ціни. 

До зовнішніх чинників інфляції належать, наприклад, імпорт 

інфляції з однієї країни в іншу. У теперішній час, коли глобаліза-

ційні процеси поширюються й охоплюють все більше й більше 

країн, посилюються й процеси інтеграції. Це особливо характерно 

для країн, що входять у регіональні економічні блоки. Високий  

рівень інтеграції економіки багатьох країн складає основу, на кот-

рій інфляційний процес із однієї країни швидко переходить в ін-

шу. Як правило, імпорт інфляції здійснюється через ціни імпорто-

ваних товарів, хоча при цьому можливі й інші способи її імпорту. 

Темп інфляції для певного року можна обчислити таким чи-

ном: відняти індекс цін минулого року з індексу цін цього року та 

поділити цю різницю на індекс минулого року й помножити на 100: 

Темп інфляції = 
Індекс цін поточного року Індекс цінминулого року

100%
Індекс цінминулого року

. 

Таким чином можна виміряти цінову інфляцію (за допомо-

гою індексу цін) за той чи інший період — рік, квартал, місяць. 

На практиці може розраховуватися багато різних індексів цін. 

При цьому найчастіше застосовуються три їх види: 

- індекс споживчих товарів (індекс споживчих цін); 

- індекс цін на засоби виробництва (індекс цін виробників); 

- індекс цін ВВП (дефлятор ВВП). 

 

 

5.2. Основні види інфляції 
 

Види інфляції найбільш коректно класифікувати за трьома 

критеріями: темпами знецінення грошей, формами прояву, чин-

никами інфляції. 
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За формами прояву виділяють такі види інфляції: 

- цінову інфляцію, яка проявляється у формі зростання цін; 

- інфляцію заощаджень, коли знецінення грошей виявля-

ється у зростанні вимушених заощаджень при зафіксованих дер-

жавою цінах і доходів; 

- девальвацію, за якої знецінення грошей проявляється 

у падінні їх курсу до іноземних валют. 

Основним видом інфляції в розвинутій ринковій економіці 

є цінова інфляція, оскільки в умовах лібералізованого ринку ви-

мушені заощадження взагалі неможливі, а девальвація звичайно 

розглядається як відносно самостійне явище. 

За темпами знецінення грошей виділяють такі види інфляції: 

- повзучу, що характеризуються прискореним зростанням 

маси грошей в обороті без помітного підвищення чи з незначним 

зростанням цін — до 5 % на рік; 

- помірну, відкриту інфляцію, яка проявляється у приско-

ренні знецінення грошей у формі зростання цін в інтервалі  

5—20 % за рік; 

- галопуюча інфляція, коли зростання цін досягає 20—50 %, 

а інколи й 100 % на рік. Відбувається стрибкоподібне, вкрай не-

рівномірне зростання цін, яке важко передбачити. Останнє не 

піддається регулюванню. Від такої інфляції важко захиститися, 

а її вплив на економіку занадто негативний. 

- гіперінфляція, характеризується надзвичайно високими 

темпами зростання цін більш ніж як 100 % на рік. На цій стадії 

гроші починають втрачати свої функції, падає роль грошей в еко-

номіці, поширюється бартер. Порушується кредитний механізм, 

посилюється стихійні процеси в економіці. 

Якщо більш детальніше розглянути види інфляції, то треба 

зазначити, що повзуча інфляція не призводить до значного зрос-

тання цін. У цих умовах господарюючі суб’єкти й населення  

використовують певний надлишок грошей для нагромадження, 

що уповільнює швидкість їх обігу і діє як антиінфляційний фактор. 
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Разом з тим, повзуча інфляція має й певні позитивні риси, сти-

мулюючи виробництво. Вона не призводить до помітних негати-

вних явищ і тому може тривати протягом довгого часу, однак,  

її негативний потенціал поступово накопичується і за інших  

незмінних умов повзуча інфляція врешті-решт переростає в га-

лопуючу. 

Галопуюча інфляція характеризується стрімкім зростанням 

цін, яка посилюється зростанням споживчого попиту. Поясню-

ється це тим, що споживачі прагнуть якомога швидше витратити 

гроші, поки вони не знецінились ще більше. Господарюючим 

суб’єктам стає невигідно тримати свої активи в грошовій формі 

оскільки довіра до них різко падає. В такій ситуації гроші зі сфе-

ри нагромадження переходять у сферу обігу. В результаті значно 

прискорюється швидкість руху грошей, зростає їх маса, що 

в свою чергу стає додатковим стимулом до зростання цін. І як на-

слідок, сфера грошового обігу розладжується, гроші втрачають 

свою купівельну спроможність, і суб’єкти господарювання пере-

ходять до бартерних операцій. 

У цих умовах держава не може здійснювати контроль над 

грошовим обігом й вимушена здійснювати емісію. Це, у свою 

чергу, прискорює зростання цін і врешті-решт призводить до ви-

никнення інфляційної спіралі. Наслідком цих процесів є перерос-

тання галопуючої в гіперінфляцію. 

Що стосується гіперінфляції, то вона характеризується пов-

ним розладом грошового обігу. Емісія грошей вже не в змозі по-

крити потребу в них і держава вимушена вдатися до випуску 

банкнот великих номінацій, однак, це не вирішує проблему. 

Крім того, свою вартість втрачають і активи, розміщені в цінні 

папери, депозити, знецінюються заощадження. Повний розлад 

у грошовій сфері призводить до руйнування всього господарсь-

кого механізму. Ринок стає хаотичним, виникають великі дис-

пропорції у виробництві, усі суб’єкти господарювання втрача-

ють стимул до виробництва. 
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За чинниками визначають два види інфляції: 

- інфляція витрат; 

- інфляція попиту. 

Тобто, ці види інфляції виділяють в залежності від того, 

з якого боку здійснюється тиск на ціни — чи з боку попиту, чи 

з боку пропозиції. 

Інфляція витрат пов’язана з тиском на ціни з боку виробни-

чих витрат: зростанням заробітної плати, витрат на ті чи інші види 

ресурсів, падінням продуктивності праці, посиленням монополі-

зації виробництва й ринку тощо. 

Інфляція попиту викликана тиском на ціни з боку грошей 

унаслідок зростання їх пропозиції банківською системою і зумов-

леного цим збільшення платоспроможного попиту на товарних 

ринках. 

Інфляція попиту й інфляція витрат тісно пов’язані між  

собою. Вони по суті є двома проявами одного і того самого яви-

ща інфляції як глибокої та тривалої розбалансованості економіки. 

Справа в тому, що дефіцит бюджету спричиняється тими ж 

чинниками, що й зростання затратності виробництва, а лібералі-

зація монетарної політики — спробами уряду та центрального 

банку підтримати неефективну затратну економіку. За рахунок 

«емісійного податку», який стягується з усього суспільства. Крім 

того, лібералізація монетарної політики ще більше провокує 

суб’єктів господарювання до зростання витрат виробництва, 

оскільки посилюються вимоги щодо підвищення заробітної пла-

ти, нарощування доходів за рахунок підвищення цін при скоро-

ченні обсягів виробництва. 

Тобто, поділ інфляції за такими чинниками, які стосуються 

попиту й пропозиції, на інфляцію попиту й інфляцію пропозиції — 

це скоріше прийом наукового аналізу, ніж реальність. Однозна-

чно оцінити той чи інший вид інфляції як суто інфляцію витрат 

чи інфляцію попиту доволі складно, а то й просто неможливо. 
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5.3. Соціально-економічні наслідки інфляції та державне  

регулювання інфляційних процесів 
 

Інфляція призводить до відчутних наслідків у багатьох сфе-

рах суспільного життя, насамперед, у соціальній та економічній. 

Тому інфляція постійно перебуває у центрі суспільної уваги,  

викликає занепокоєння в підприємців, політиків, усіх прошарків 

населення. 

У соціальній сфері інфляція створює передумови для пере-

розподілу доходів між найманими працівниками та підприєм-

цями на користь останніх. Зростання товарних цін як прояв ін-

фляції безпосередньо сприяє збільшенню прибутків підприємців 

і зменшує реальні доходи робітників, багатьох верст населення, 

що купують товари за підвищеними цінами. 

Однак, в реальній дійсності ця закономірність не завжди ре-

алізується так однозначно. Пояснюється це тим, що кожний підп-

риємець є не тільки продавцем, а й купує товари за зростаючими 

цінами. В той же час робітники не тільки купують товари, 

а й продають свій товар — робочу силу, ціна на яку в період ін-

фляції теж зростає. Тобто, виграші чи втрати від інфляції можуть 

мати представники будь-якої соціальної групи. 

Якщо конкретизувати наслідки інфляції то їх можна звести 

до наступного: 

1) Зниження життєвого рівня населення: 

- зниження реальної вартості особистих заощаджень; 

- скорочення поточних реальних доходів. 

При цьому поточні реальні доходи населення знижуються 

навіть за умови індексації, оскільки протиінфляційні компенсації 

відстають від темпу зростання цін (при гіперінфляції важко  

передбачити рівень зростання цін) і не покривають скорочення 

доходів населення. 

2) Ефект інфляційного оподаткування (зниження реальної 

вартості накопичення грошей). 
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Падіння виробництва як результат зниження стимулів до 

праці та розширення виробництва. 

Некерована інфляція порушує управління економікою загалом. 

Серед протиінфляційних заходів можна виділити такі: 

- грошові обмеження, обмеження доходів населення через 

заморожування заробітної плати; 

- розв’язання проблем дефіциту державного бюджету. Дефі-

цит державного бюджету повинен покриватися не додатковою 

емісією грошей, а через державні позики, які можна буде погасити; 

- реформи оподаткування, скорочення податкових ставок; 

- структурна перебудова і конверсія військового вироб-

ництва; 

- регулювання валютного курсу;  

- приватизація; 

- засоби збільшення норм заощаджень і зменшення їх лік-

відності; 

- скорочення платоспроможного попиту внаслідок прове-

дення грошової реформи; 

- підвищення процентних ставок за кредит; 

- заморожування підвищення цін, коли має місце зростання 

попиту на ринку споживчих товарів і коли маса цих товарів не 

може збільшуватися. 

Використання стимулюючої податково-бюджетної політики 

є одним із шляхів усунення загрози інфляції. 

Політика податкового регулювання доходів (ТІР) орієнтова-

на на використання податків і створення у фірм та працівників 

стимулів не підвищувати ціни й зарплату.  

ТІР — це система, за якої з допомогою податкової системи 

фірми й працівники заохочуються або караються залежно від 

зростання рівня цін і зарплати. 

Розглянемо ціновий різновид ТІР. Наприклад, фірмам пові-

домляється, що рівень сплачуваних ними податків залежить від 

зростання цін на їх продукцію. Скажімо, підвищення цін до 5 % 
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не викликає жодних штрафних санкцій, за кожен наступний про-

центний пункт уряд збільшує ставку оподаткування. Податкова 

ставка може збільшуватись, допустимо, на 2 пункти (з 25 до 27 %) 

за кожний процент приросту цін на продукцію фірми. За умов реа-

лізації такої політики підвищення цін коштуватиме фірмам надто 

дорого. Отже, в них з’являється стимул не допускати значного 

збільшення цін. Зростання цін у всіх фірмах, у такий спосіб, буде 

меншим, і темпи інфляції скоротяться. Подібний механізм може 

бути реалізований і відносно зарплати. 

Згідно зі сказаним, фахівці пропонують ввести до схеми роз-

рахунку основного податку антиінфляційний коефіцієнт. Його 

призначення — забезпечити зацікавленість товаровиробника 

у відповідності темпів зростання товарної та грошової маси, зни-

ження існуючих темпів інфляції на внутрішньому ринку. 

Як відомо, всіляке втручання в функціонування економіки, 

що затримує пересування кривої сукупної пропозиції, буде стри-

мувати темпи інфляції. Аналогічного ефекту можна було б досяг-

ти, якщо б можливо було вплинути на сукупну пропозицію.  

Такий підхід до економічної практики став відомим як «концеп-

ція пропозиції». 

Наприклад, рис. 5.1 ілюструє, як економічна політика 

«концепції пропозиції» мала б сприяти усуненню інфляції. Еко-

номічна система спочатку перебуває в стані рівноваги на довго-

строковому інтервалі в точці Е. якщо не відбувається жодних 

змін з боку сил, котрі формують пропозицію в економічній сис-

темі, то пересування кривої сукупного попиту з AD до AD' пере-

вело б економічну систему в точку Е — в новий стан рівноваги 

на короткостроковому інтервалі. В економічній системі виникла 

б інфляція. 

Однак допустимо, що в той момент, коли пересувається 

крива сукупного попиту, економічна політика у межах «концепції 

пропозиції» досягає мети підвищення природного рівня реально-

го обсягу виробництва до Q'. Це відповідало б переміщенню кри-
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вої сукупної пропозиції на довгостроковому інтервалі з положення 

n у положення n'. 

 

 
 

Рис. 5.1. Схема «концепції пропозиції», яка сприяє усуненню інфляції 

 

Якщо не відбувається жодних змін в очікуваному рівні цін 

на фактори виробництва, то разом з нею зсунеться праворуч до 

AS' і крива сукупної пропозиції на короткостроковому інтервалі. 

За умови названих пересувань кривої пропозиції, економічна сис-

тема досягне нової рівноваги в точці Е, запобігши при цьому 

будь-якому підвищенню цін. 

Основне питання полягає в тому, в який спосіб здійснити 

бажане збільшення природного рівня реального обсягу виробниц-

тва. Прибічники «концепції пропозиції», як один із способів дося-

гнення цього результату, розглядають зміни у податковій політиці. 

Надзвичайно важливу роль відіграє державний контроль над 

цінами, зокрема, в умовах кризи економіки і виходу з неї. 
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Під контролем над цінами розуміють будь-яку послідовність 

низки заходів — від помірних обмежень до примусового встано-

влення верхніх меж зростання цін, що проводяться в рамках еко-

номічної політики. 

Одним із підходів є перевірений у світовій практиці метод 

тимчасового заморожування цін і надалі їх часткового перегляду. 

Він полягає у заборонені підвищувати ціни вище від визначеного 

рівня, без спеціального на те дозволу. 

За граничний рівень цін може бути прийнятий той, що існу-

вав упродовж базового періоду перед заморожуванням. При цьо-

му підвищення цін вважається допустимим, якщо, наприклад,  

воно було пов’язане зі зростанням цін на імпортні вироби (тобто, 

коли збільшення витрат неможливо контролювати); недопусти-

мим — якщо його причиною стало невиправдане підвищення 

зарплати, що стимулювало підприємців самим обмежувати зрос-

тання заробітної плати. 

Заморожування цін дає змогу долати інфляційні очікування 

населення, господарюючих суб’єктів, кредитної системи, внести 

певне заспокоєння в економіку. 

У ролі альтернативи прямому державному регулюванню цін 

іноді розглядається картельні угоди про ціни, котрі, можуть  

зіграти позитивну роль, якщо однією з сторін, які беруть у них 

участь, буде уряд, що забезпечує загальну узгодженість цін. 

Максимальний рівень цін є законодавчо встановленою мак-

симальною ціною, яку продавцю дозволяється запрошувати за 

свій товар або послугу. 

У широких масштабах максимальні рівні цін, або загальний 

контроль за цінами, застосовуються для обмеження інфляційних 

процесів у економіці. 

Наприклад, економічне процвітання обумовлює пересування 

кривої попиту на певний вид товару праворуч так, що рівноважна, 

або ринкова ціна, дорівнює Р. З одного боку, швидке зростання 

цін на товари сприяє розвитку інфляції, з іншого — відкидає 
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з покупців товару тих споживачів, чиї грошові доходи не встига-

ють за швидким зростанням цін. 

Тому, щоб протистояти інфляції й дати змогу малозабезпе-

ченим громадянам купувати необхідні їм товари, уряд може вста-

новити максимальний рівень цін. Причому встановлення обме-

ження ціни має сенс лише за умови, що нова ціна буде нижчою за 

рівноважну. 

Виникає питання стосовно наслідків уведення такого обме-

ження. Спроможність вільного ринку нормувати споживання  

буде паралізована. Існування обмеження цін створює стійкий де-

фіцит товарі. Наприклад, при ціні Р' обсяг попиту на товар буде 

дорівнювати Q, а обсяг пропозиції — лише Q1. Отже, виникає 

стійкий дефіцит, що дорівнює різниці між Q1 і Q. 

Оскільки введення цінового обмеження призводить до ви-

никнення стійкого дефіциту певної продукції, розмір якого  

визначається відтинком — Q1(s) — Q(d), уряд змушений переби-

рати на себе піклування про нормування її для споживачів в інте-

ресах досягнення справедливішого розподілу. 

Це здійснюється, наприклад, через введення карткової сис-

теми. Однак використання карткової системи не розв’язує іншої 

проблеми. Дійсно, крива попиту засвідчує про наявність великої 

кількості покупців, які прагнуть купити товар за ціною, що пере-

вищує встановлений максимум. 

І, безперечно, для продавців вигідніше реалізувати його за 

вищою ціною. Тому, незважаючи на значне посилення бюрократи-

чного апарату, що супроводжує, зазвичай, уведення контролю за 

цінами, нелегальні «чорні ринки» — ринки, на яких товари купу-

ються та продаються за цінами, вищими від встановлених меж, — 

отримують значне поширення. 

Проблеми у реалізації політики контролю за цінами можна 

також пояснити значними адміністративними складнощами її 

проведення. До органів контролю постійно висуваються вимоги 

зробити виняток для тих чи інших видів товарів або тієї чи іншої 
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галузі. Поступово, в міру подальшого відхилення цін від стану 

рівноваги й посилення дефіциту, відбувається тиск на контролю-

ючі органи з вимогами надати пільги. 

Отже, завдання подальшого реформування економіки, що 

постають перед Україною, можуть бути розв’язані лише за умов 

реалізації та відновлення накопичень населення. Без цього забез-

печити стійке економічне зростання на основі відродження інвес-

тиційної активності та поступове підвищення життєвого рівня 

неможливо. 

 

 

5.4. Грошові реформи та їх види 
 

Тривалі й глибокі кризові явища в економіці, особливо 

в грошовому обігу країни обумовлюють необхідність розробки й 

здійснення заходів, спрямованих на зміну ситуації й поліпшення 

стану грошового обігу та в економіці загалом. 

 Ці заходи можуть набувати форми часткових та подовже-

них у часі дій націлених на кардинальні зміни. 

Серед комплексу заходів щодо оздоровлення й впорядку-

вання грошового обороту особливе місце займають грошові  

реформи. 

Грошова реформа являє собою повну чи часткову перебудо-

ву грошової системи, яку проводить держава з метою оздоров-

лення грошей та поліпшення механізму регулювання грошового 

обороту стосовно нових соціально-економічних умов чи одне 

і друге одночасно.  

Грошові реформи, яким би змістом вони не відзначались, 

завжди спрямовані на зміцнення грошової одиниці й суттєве по-

ліпшення всієї сфери грошового обігу. Це, так би мовити, 

обов’язкові тактичні завдання будь-якої грошової реформи, яки-

ми вона, безумовно, не обмежується, тому що передбачає і наяв-

ність певної стратегії, яка пов’язана зі створенням відповідних 

умов для поліпшення всього процесу суспільного відтворення. 
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Безперечно, що досягнення як стратегічних, так і тактичних цілей 

передбачає певний механізм реалізації грошової реформи, кон-

кретні методи її здійснення. 

Втім, головною функцією грошової реформи є стабілізація 

грошового обігу. 

Розрізняють грошові реформи у вузькому й широкому розу-

мінні. 

У вузькому розумінні — це реформи, спрямовані на те, щоб 

змінити грошову систему без докорінної зміни самої системи. 

Грошові реформи у вузькому розумінні поділяють на такі 

типи: 

1) Грошові реформи формального типу зводяться до впро-

вадження нового зразка купюри з одночасним або поступовим 

вилученням тієї, що функціонує. 

2) Грошові реформи з деномінацією грошового обігу.  

Головна мета — заміна через обмін грошових купюр існуючого 

масштабу цін. 

3) Грошові реформи конфіскаційного типу (з деномінацією 

грошового обігу або без нього). Під час її проведення використо-

вують диференційовану шкалу обміну старих грошей на нові. 

Грошові реформи в широкому розумінні передбачають не 

лише впровадження в обіг нової грошової одиниці, а й структурну 

перебудову чинної системи грошово-валютних і кредитних відно-

син. Проведення структурної грошової реформи у широкому ро-

зумінні цього поняття передбачає також перехід від грошей адмі-

ністративно-командної економіки до грошей ринкової економіки. 

Грошові реформи в широкому розумінні, в зв’язку з масш-

табністю й різноплановістю структурних змін та інституційних 

перетворень, є тривалими у часовому вимірі. Вони проводяться, 

зазвичай, декілька років. 

Ефективність проведення грошової реформи, багато в чому, 

залежить від того на скільки тісно вона пов’язана зі структурною 

перебудовою економіки, формуванням й розвитком ринкової ін-
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фраструктури, удосконаленням нормативно-правові бази щодо 

функціонування суспільного виробництва, розвитком системи, 

розробкою ринкових механізмів регулювання грошової сфери, 

удосконалення організації використання різноманітних фінансо-

вих інструментів тощо. 

В Україні в 1990-ті роки була проведена широкомасштабна 

грошова реформа, яка за своїм характером може бути віднесена 

до категорії повних або структурних реформ. До найхарактерні-

ших її особливостей належать: 

- по-перше, багаточинникова зумовленість та багатоцільо-

ве спрямування; 

- по-друге, тривалий період проведення; 

- по-третє, застосування тимчасових грошей як перехідних 

та їх гіпервисоке знецінення; 

- по-четверте, створення в ході реформі нового механізму 

монетарного регулювання, особлива соціальна спрямованість  

реформи тощо. 

Грошова реформа в Україні розпочалася в січні 1992 р.  

випуском у готівковий обіг купоно-карбованця багаторазового 

використання, а закінчилася у вересні 1996 р. випуском в обіг 

гривні, тобто тривала 5 років це була найбільш успішна з усіх 

грошових реформ, проведених до цього часу в країнах СНД. У її 

найважливіша особливість — це насамперед те, що вона мала не-

конфіскаційного характеру. Реформа була прозорою і це різко 

виділяло її на тлі всіх попередніх грошових реформ, що проводи-

лись у колишніх республіках колишнього СРСР. 

 Позитивні наслідки проведення грошової реформи в Украї-

ні наступні: 

- істотне зниження рівня інфляції (за період з вересня 

1996 р. по вересень 1997 р.) у 1997 р. інфляція становила 10 %, 

що стало найнижчим її показником за весь попередній період; 

- укріплення стабільності курсу гривні стосовно долара, 

німецької марки, російського рубля; 
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- зростання довіри до гривні, що знайшло своє відображен-

ня у збільшенні на 120 % внесків населення в комерційні банки. 

Це призвело до нарощування кредитних ресурсів комерційних 

банків і дало змогу збільшити обсяг кредитування при одночас-

ному зниженні середніх процентних ставок за банківським кре-

дитом з 63 до 42 %; 

- валютні резерви Національного банку України зросли 

з 3,8 до 5,4 млрд. дол; 

- відбулися позитивні зрушення на валютному ринку, що 

знайшло своє відображення в збільшенні обсягів продажу валюти; 

- на кінець 1997 р. обсяг кредитів наданих вітчизняними 

комерційними банками сягнув 6,5 млрд. грн., що на 2 млрд. грн., 

перевищило їх обсяг, у порівнянні з попереднім роком до прове-

дення грошової реформи.  

Загалом, проведена грошова реформа мала великий позити-

вний вплив на розвиток вітчизняної економіки, сприяла її пода-

льшому реформуванню. Україна отримала власну національну 

валюту, що є одним із символів незалежної держави. Став стабі-

льним курс гривні, він хоч і коливався залежно від багатьох  

чинників, однак ці коливання вже не були такими руйнівними, як 

раніше, для економіки України. 

В Україні була створена національна грошова система,  

побудований новий механізм підтримання сталості грошей та 

регулювання грошового обороту, адекватного умовам ринкової 

економіки. 

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. Дайте визначення інфляції? 

2. Які відмінності існують у трактуванні поняття інфляції? 

3. Назвіть найбільш типові причини інфляції. 

4. Які причини інфляції можна визначити як внутрішні, а які як 

зовнішні? 

5. Розкрийте суть поняття «інфляція попиту». 
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6. Охарактеризуйте таке явище, як інфляція витрат. 

7. Чи будь яке зростання цін є інфляцією? Чи зводиться інфляція 

тільки до зростання цін? 

8. Що таке повзуча, гальмуюча і гіперінфляція? 

9. Розкрийте способи визначення інфляції. 

10. Поясніть чому інфляція у відносно невеликих розмірах сприяє 

розвитку виробництва? 

11. Назвіть основні негативні наслідки інфляції. 

12.У чому суть антиінфляційної політики держави. 

13. Поясніть, що розуміють під поняттям «грошова реформа»? 

14. Які види грошової реформи ви знаєте? 

15. Коли і як в Україні була здійснена грошова реформа, внаслі-

док якої була введена сучасна гривня? 

16. Розкрийте основні позитивні наслідки грошової реформи 

1990-х років в Україні. 

 
Теми рефератів 

 

1 .Інфляція — її сутність та форми прояву. 

2. Закономірність розвитку інфляційного процесу. 

3. Особливості інфляції в Україні в 90-ті роки. 

4. Суть та особливості проведення структурних грошових реформ. 

5. Основні риси та особливості проведення грошової реформи 

в Україні. 

6. Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні. 

7. Державне регулювання інфляції. 

 
Тести 

 

1. Знайдіть правильний варіант зовнішнього впливу інфляції: 

а) зростання цін на товари та послуги, падіння курсу націона-

льної валюти, поглиблення товарного дефіциту; 

б) падіння цін на товари та послуги, падіння курсу національ-

ної валюти, поглиблення товарного дефіциту; 
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в) зростання цін на товари та послуги, зростання курсу націо-

нальної валюти, поглиблення товарного дефіциту; 

г) зростання цін на товари та послуги, падіння курсу націона-

льної валюти, зменшення товарного дефіциту. 

2. Дайте правильну відповідь на запитання, з якими процесами 

пов'язане виникнення критичної точки інфляції: 

а) з переходом від відстаючого до випереджувального зрос-

тання цін порівнянь зі зростанням цін порівняно зі зростан-

ням маси грошей; 

б) з виникненням і швидким поширенням бартерних операцій, 

що звужують товарну основу грошової маси обігу; 

в) з відставанням темпів знецінення грошей від темпів зрос-

тання їх пропозицій. 

3. Що таке інфляційні очікування? Як інфляційні очікування впли-

вають на динаміку цін: 

а) підвищують; 

б) знижують; 

в) підтримують на стабільному рівні. 

4. При зниженні темпу інфляції до 5 % в місяць вона стане : 

а) помірною; 

б) гальмуючою; 

в) гіперінфляцією. 

5. Падіння темпів інфляції призводить до зниження цін: 

а) так; 

б) ні; 

в) ці процеси не пов'язані між собою. 

6. Грошова реформа — це: 

а) часткова перебудова грошові системи держави; 

б) повна перебудова грошової системи держави; 

в) емісія державою нових грошових знаків; 

г) оголошення державою знецінених паперових грошей недій-

сними; 

ґ) викуп знецінених грошових знаків державою; 
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д) нагромадження золотовалютних і матеріальних резервів; 

е) припинення зростання грошової маси; 

є) оздоровлення державних фінансів; 

ж) збалансування грошового ринку; 

з) раціоналізація структури виробництва у державі. 

7. Які наслідки мала гіперінфляція в Україні в 1992—1994 рр.: 

а) прискорення розвитку виробництва; 

б) скорочення виробництва ВВП; 

в) збільшення бюджетного дефіциту; 

г) зростання рівня життя населення; 

ґ) зниження реальних доходів населення; 

д) скорочення бартеризація економіки; 

е) зростання зайнятості. 

8. Головна функція грошової реформи: 

а) впровадження нового зразка купюри; 

б) заміна масштабу цін; 

в) конфіскація грошей у населення; 

г) стабілізація грошового обігу; 

ґ) обмін зношених грошових купюр. 

9. Деномінація грошових знаків — це: 

а) зниження цін; 

б) зростання тарифів; 

в) зростання заробітної плати; 

г) обмін старих грошових знаків на нові у певній пропорції 

з одночасною переоцінкою у цій пропорції всіх цін, тарифів, 

балансових оцінок і грошових вкладів; 

ґ) переоцінка балансової вартості основних фондів; 

д) падіння облікової процентної ставки 

 
Задачі 

 

Задача № 1. 

Визначте процентний рівень та індекси інфляції за умов 

що вартість споживчого кошика станом на 01. 01. за звітний пе-
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ріод становить 220 грн., станом на 01. 04. — 320 грн., станом на 

01. 07. — 280 грн. 

Задача № 2. 

Визначте темп інфляції, якщо обсяг грошової маси порівня-

но з минулим роком зріс на 75 %, швидкість обігу грошей зросла 

на 15 %, а приріст товарної маси становить 20 %. 

Задача № 3. 

Визначити очікуваний річний індекс і темп інфляції за мі-

сяць у 8 % та 12 %. 

Задача № 4. 

Індекси цін за роками: 
 

Рік Індекс цін Рівень інфляції, % 

1 100,00 — 

2 115,00 — 

3 131,00 — 

4 135,00 — 

 

1. Розрахуйте темп інфляції для кожного року. 

2. Використовуючи «правило величини 70», визначте кількість 

років, необхідних для подвоєння рівня цін. 

3. Визначте процентну зміну реального доходу, якщо номіналь-

ний дохід упродовж другого року порівняно з першим збіль-

шився на 17 %, а впродовж третього року порівняно з другим — 

на 5 %. 

4. Якщо номінальний рівень процентної ставки за кредит упро-

довж другого року був 16 % (для позичальників між першим 

і другими роками), а в третьому – 20 % (для позичальників між 

другим і третім роками), то який був реальний рівень процент-

ної ставки впродовж цих років? 
 

Задача № 5. 

Місячний рівень інфляції становить 3 % протягом року.  

Визначте рівень інфляції за рік. 
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Розділ 6 

ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ 

 

 

6.1. Сутність валюти та валютних відносин. Валютний курс 
 

Поняття валюти широко застосовується в економічній літе-

ратурі та практиці. 

У широкому розумінні цього слова валюта — це націона-

льна грошова одиниця тієї чи іншої країни. Проте в практиці 

грошового обігу валютою вважають грошову одиницю, яка вико-

нує функції міжнародного платіжного й резервного засобу. У цій 

ролі можуть виступати як окремі національні валюти, так і колек-

тивні гроші. 

Таким чином, не можна ототожнювати валюту з грошовою 

одиницею взагалі, тому що при цьому зникають будь-які відмін-

ності між грошима й валютою, остання втрачає свої специфічні 

ознаки. Тому більш доцільно пов’язувати валюту з міжнародною 

сферою використання грошової одиниці. Однак і ця прив’язка 

не повинна бути надто прямолінійною, якщо валюта зводиться 

лише до міжнародної грошової одиниці чи засобу обігу та платежу. 

Це значно знижує сферу застосування валюти оскільки міжнарод-

ним засобом обігу і платежу може бути тільки вільно конверто-

вана валюта, отже неконвертована валюта в таке визначення 

не вписується. 

Виходячи з цього, найбільш прийнятним є визначення валю-

ти як будь-яких грошових коштів, формування та використання 

яких прямо чи опосередковано пов’язано із зовнішньоекономіч-

ними відносинами. При цьому не обов’язково щоб ці гроші вико-

нували всі функції світових грошей. 

Правомірність такого підходу до визначення сутності валюти 

підтверджується й світовою валютною практикою. Остання 

в поняття валюти включає не тільки кошти у вигляді законних 
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платіжних засобів (готівки) чи депозитів у грошах тієї чи іншої 

країни, що можуть слугувати міжнародними засобами обігу чи 

платежу, а й інші валютні цінності — платіжні документи (чеки, 

векселя, сертифікати, акредитиви), фінансові цінності (акції, облі-

гації) та інші фінансові інструменти іноземного походження, 

а також аналогічні платіжні документи та фінансові цінності  

національного походження, якщо вони перетинають митний кор-

дон чи переходять у власність нерезидентів у середині країни.  

Існують декілька критеріїв класифікації валюти головний 

з них — це емітентська належність валюти: 

1) Залежно від емітента валютних коштів розрізняють види 

валют: 

- національна — платіжний засіб (грошова одиниця) пев-

ної держави (гривня, долар, фунт стерлінгів тощо); 

- іноземна — грошові знаки зарубіжних держав, а також 

кредитні та платіжні засоби (чеки, векселі) в іноземних грошових 

одиницях, що використовуються в міжнародних розрахунках; 

- колективна — міжнародні грошові одиниці, емісію яких 

здійснюють міжурядові валютно-кредитні організації (євро, СПЗ). 

2) Залежно від режиму використання: 

- конвертована валюта (повно або частково); 

- неконвертована. 

3) Залежно від сфери і мети використання: 

- валюта оплати — валюта, якою здійснюють фактичну 

оплату товарів і послуг згідно із зовнішньоекономічною угодою 

чи погашення міжнародного кредиту; 

- валюта кредиту — валюта, якою за угодою кредитора 

та позичальника надається кредит; 

- валютні угоди (ціни) — валюта, в якій встановлюється 

ціна товару чи послуг у зовнішньоторговельному контракті або 

визначається сума надання міжнародного кредиту. 

Міжнародна торгова валюта — це валюта, що використову-

ється для оцінки міжнародних торговельних операцій (експорт 
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й імпорт товарів, послуг, капіталу), або валюта як товар, що 

є предметом купівлі-продажу. 

Міжнародна резервна валюта — валюта, що використову-

ється для покриття дефіциту платіжного балансу, надання позик, 

кредиту, фінансування допомоги та інше, її головною функцією 

є створення валютних державних резервів. 

Використання валюти для обслуговування зовнішньоеконо-

мічних відносин надає ім. специфічні форми валютних відносин 

За своїм економічним змістом валютні відносини — це су-

купність економічних відносин, які виникають у процесі взаєм-

ного обміну результатами діяльності національних господарств 

різних країн і обслуговуються валютою. Вони тісно перепліта-

ються з внутрішніми грошовими відносинами та є їх продовжен-

ням, коли вони переходять межі національних митних кордонів. 

У цей момент національні гроші набувають форми валюти. 

Характерними особливостями валютних відносин слід вважати:  

- вони виникають між економічними суб’єктами різних 

країн, які повинні дотримуватися вимог національного законо-

давства цих країн; 

- валютні відносини реалізуються в складі відповідних сег-

ментів світового ринку і тому зазначають впливу традиції, норма-

тивних вимог, правил, передбачених міжнародними угодами та 

іншими регулятивними документами міжнародного характеру; 

- оскільки вони обслуговуються кількома валютами (націо-

нальною валютою імпортера, валютою міжнародного платежу 

і національною валютою експортера), тому істотний вплив на ва-

лютні відносини здійснюють чинники, пов’язані з валютними  

ризиками; 

- у валютних відносинах переплітаються та вступають 

у суперечність економічні інтереси різних держав. 

Залежно від економічного призначення валютних платежів 

валютні відносини складаються з таких елементів: 

- міжнародні розрахунки за зовнішньоторговельними опе-

раціями; 
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- одержання й погашення різних видів міжнародних позичок; 

- переміщення валюти при здійсненні зовнішніх інвестицій; 

- переміщення валюти при наданні економічної і технічної 

допомоги; 

- операції з купівлі-продажу валюти на внутрішньому та 

зовнішньому ринках. 

Що стосується національної валюти тієї чи іншої країни, 

особливо тих, чия валюта не є конвертованою в процесі міжнаро-

дних обмінних операцій, вона повинна мати свій курс, тобто 

співвідношення, за яким може обмінюватися на іншу. 

Отже, валютний курс — це ціна грошової одиниці однієї 

країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни або в міжна-

родній грошовій одиниці. По суті валютний курс — це співвід-

ношення між грошовими одиницями двох країн, що використо-

вуються для обміну валют при здійсненні валютних та інших 

економічних операцій. Він забезпечує зв'язок національної ва-

люти з іншими валютами і дає змогу здійснювати порівняння 

основних макроекономічних показників однієї країни (продукти-

вність праці, темпів економічного зростання) із такими самими 

показниками в інших країнах. 

Валютні курси постійно змінюються. Залежно від засобу 

зміни валютного курсу розрізняють такі їх види: офіційний (фік-

сований), ринковий (плаваючий) та змішаний. 

Офіційний (фіксований) валютний курс — це курс, який пе-

редбачає встановлені урядом постійні фіксовані пропорції обміну 

національної валюти на іноземну, і навпаки. 

Ринковий (плаваючий) валютний курс — формується на ва-

лютному ринку під впливом попиту і пропозиції. 

Змішаний — контрольований курс, що застосовується до ек-

спорту й імпорту, при погашенні зовнішнього боргу. 

Кожна валюта має свій курс, тобто своє визначення в іншій 

валюті, і тим відрізняється від інших валют, не схожий на курс 

іншої валюти. Але між валютами існує ще й різниця в ступені 
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можливості однієї валюти обмінюватися на інші. Ця особливість 

називається конвертованістю валюти. Суть останньої полягає 

в можливості валюти однієї країни обмінюватись (повністю або 

частково) на валюти інших країн.  

Конвертованість валюти є показником рівня розвитку еконо-

міки країни і певною мірою є відображенням ступеня відкритості 

економіки, хоча відкритість економіки звести тільки до конверто-

ваності валюти не можна. Вона свідчить про ступінь свободи, яку 

має національний товаровиробник для участі в міжнародному  

поділу праці. Конвертованість валюти — це важливий показник 

рівня розвитку грошової системи та економіки країни в цілому. 

Стан конвертованості або не конвертованості валюти визначається 

валютним законодавством країни. Але це не тільки зовнішній,  

поверховий прояв явища, яким є конвертованість валюти. Внутрі-

шньою, глибинною причиною конвертованості валюти, ступеня 

цієї конвертованості або її відсутності є стан розвитку товарно-

грошових відносин в країні й рівень розвитку самої економіки.  

Конвертованість валюти може бути різною: 

- повна або часткова; 

- зовнішня або внутрішня; 

- за поточними операціями або переміщенням капіталів 

і кредитів. 

Повна конвертованість валюти — це можливість вільного 

обміну на іноземну валюту для всіх категорій власників у будь-

якій формі та в усіх операціях без обмежень. 

Часткова конвертованість — обмін дозволяється лише для 

певних власників або за окремими операціями. 

Внутрішня конвертованість — вільний обмін національної 

валюти на іноземну для резидентів і вільні платежі за кордон. 

Зовнішня конвертованість — вільне накопичення валюти на 

рахунках нерезидентів, переказ за кордон. 

Конвертованість за поточними операціями — дозвіл на  

обмін національної валюти лише для забезпечення зовнішньое-
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кономічної діяльності учасників міжнародних відносин за поточ-

ними операціями. 

Процес становлення конвертованості валюти дуже довгий 

і складний. Цей процес почався в Україні, коли вона у 1997 р. пі-

дписала відповідну статтю статуту МВФ, згідно з якою наша 

держава взяла на себе зобов’язання усунути будь-які обмеження 

на перекази й платежі за поточними операціями. Тобто, почина-

ючи з цього року, Україна ввела часткову конвертованість своєї 

національної валюти. 

 

 

6.2. Валютний ринок. Сутність та основи функціонування 
 

Інтенсивний розвиток валютних відносин можливий лише 

за наявністю особливого ринку, на якому здійснюється вільний 

продаж і купівля валюти. Без такої можливості економічні 

суб’єкти не здатні реалізувати свої валютні відносини, пов’язані 

не тільки з рухом товарів, а й з рухом інвестицій, наданням пос-

луг, рухом об’єктів інтелектуальної власності, не мали б інозем-

ної валюти для здійснення своїх зовнішніх зобов’язань. 

Крім того на валютному ринку купують і продають валюти 

не тільки для здійснення платежів, а й для інших цілей: спекуля-

тивних операцій, операцій хеджування валютних ризиків тощо. 

У сучасних умовах ці операції набувають все ширшого розвитку 

і тому валютний ринок виходить за межі простого придатка до 

міжнародних розрахунково-платіжних відносин. Сьогодні валют-

ний ринок, все більше, набуває статусу відносно самостійної еко-

номічної структури. 

Валютний ринок — це важлива складова у структурі грошо-

вого ринку, а від так, і невід’ємний елемент ринкової економіки. 

Валютний ринок має всі атрибути звичайного ринку: 

об’єкти і суб’єкти, попит і пропозицію, ціну, особливу інфра-

структуру та комунікації тощо. 
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Об’єктом купівлі-продажу на валютному ринку є водночас 

як національні, так і іноземні валютні цінності. 

Суб’єктами валютного ринку можуть бути будь-які еконо-

мічні агенти (юридичні та фізичні особи, резиденти й нерезиденти), 

посередники, в першу чергу, банки, брокерські компанії, валютні 

біржі, які зводять продавців та покупців валюти та організаційно 

забезпечують операції купівлі-продажу. 

Попит і пропозиція на валютному ринку мають ту особли-

вість, що об’єктом та інструментом купівлі-продажу тут є гроші 

різної національної належності. Тому попит на іноземну валюту 

одночасно є пропозицією національної валюти, а пропозиція іно-

земної валюти є одночасно попитом на національну валюту. 

Ціною на валютному ринку є валютний курс. Він являє со-

бою ціну грошової одиниці даної валюти в грошових одиницях 

іншої валюти. 

Інфраструктура валютного ринку і широко розвинута сис-

тема сучасних комунікацій забезпечують оперативний зв'язок між 

усіма суб’єктами ринку не тільки в межах окремих країн, а й у сві-

товому масштабі. 

Залежно від організації торгівлі валютний ринок поділяється 

на біржовий і позабіржовий. 

На біржовому ринку торгівля валютою здійснюється органі-

зовано на валютній біржі. 

Позабіржова валютна торгівля передбачає що продавці й по-

купці валюти вступають у прямі зв’язки між собою, використову-

ючи сучасні засоби зв’язку й електронні інформаційні технології. 

Валютний ринок має свою структуру, яка складається з націо-

нальних (місцевих) ринків, міжнародних ринків та світового ринку. 

Національні валютні ринки існують у більшості країн світу 

та регулюється національним валютним законодавством. 

Міжнародні валютні ринки сформувалися в країнах, в яких 

до мінімуму зведені обмеження на валютні операції (валютні  

обмеження). Їх діяльність регулюється міжнародними угодами, 

домовленостями самих учасників цих ринків, традиціями. 
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Окремі міжнародні ринки поєднуються в єдиний світовий 

валютний ринок, який функціонує цілодобово. 

Валютний ринок виконує певні функції, в яких виявляється 

його призначення й економічна роль. Основними функціями ва-

лютного ринку є: 

- забезпечення умов та механізмів для реалізації валютної 

політики держави; 

- створення суб’єктам валютних відносин передумов для 

своєчасного здійснення міжнародних платежів за поточними 

і капітальними розрахунками та сприяння завдяки цьому розвит-

ку зовнішньої торгівлі; 

- забезпечення прибутку учасникам валютних відносин; 

- формування та урівноваження попиту і пропозиції валю-

ти і регулювання валютного курсу; 

- страхування валютних ризиків;  

- диверсифікація валютних резервів. 

Названі функції реалізуються через виконання суб’єктами 

ринку широкого кола валютних операцій. Під валютними опера-

ціями звичайно розуміють будь-які платежі, пов’язані з перемі-

щенням 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. 

3) За цільовим призначенням: 

- операції з метою одержання валюти для здійснення 

платежів за міжнародними розрахунками; 

- операції з метою страхування від валютних ризиків 

(операції хеджування); 
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- 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). 

Схема класифікації операцій валютного ринку наведена 

на рис. 6.1. 

 
 

Рис. 6.1. Схема класифікації операцій валютного ринку 
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Касові операції полягають у купівлі-продажу валюти на умо-

вах 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 ос-

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

«операції спот». Вони дають можливість їх учасникам оперативно 

задовольнити свої потреби у валюті на вигідних умовах. 

Учасники касових операцій мають можливість: 

- терміново одержати валюту для погашення своїх зовніш-

ньоекономічних зобов’язань; 

- уникнути втрат від зміни валютних курсів: імпортер  

негайною купівлею інвалюти страхує себе від можливих втрат 

унаслідок підвищення її курсу, а експортер негайним продажем 

інвалюти страхує від втрат, пов’язаних с падінням курсу; 

- оперативно диверсифікувати свої валютні запаси, а бан-

кам — ще й оперативно відреагувати свою валютну позицію. 

Строкові валютні операції полягають у купівлі-продажу  

валютних цінностей з відстрочкою поставки їх на термін, що пе-

ревищує два робочі дні. Ці операції, у свою чергу, підрозділяють-

ся на кілька видів залежно від механізму їх здійснення: форвард-

ні, ф’ючерсні, опціонні та їх похідні. 

Характерною особливістю строкових операцій є те, що вони 

оформляються стандартизованими документами (контрактами), які 

мають юридичну силу протягом певного часу (від підписання до 

оплати) і самі стають об’єктом купівлі-продажу на валютних рин-

ках. Ці документи називаються валютними деривативами. До них 

належать передусім форвардні та ф’ючерсні контракти, опціони. 

Строкові операції на валютних ринках з’явилися відносно 

недавно (70—80-ті роки ХХ ст.) і розвиваються дуже швидко. 

Це обумовлено насамперед, частими і значними коливаннями ва-

лютних курсів і пов’язаними з ними суттєвими валютними ризи-

ками. Строкові операції дають можливість, з одного боку, застра-
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хуватися від валютних ризиків, а з іншого — одержати додатко-

вий дохід завдяки спекулятивним діям. 

Форвардні операції — це різновид строкових операцій, що 

полягає в купівлі-продажу валюти між двома суб’єктами з насту-

пним переданням її в обумовлений строк і за курсом, визначеним 

у момент укладання контракту. У форвардних контрактах строки 

передання валюти звичайно визначаються в 1, 2, 3, 6 та 12 міся-

ців. При їх підписанні ніякі аванси, задатки не допускаються. 

Найскладнішим моментом такого контракту є визначення 

курсу майбутнього платежу, тобто форвардного курсу. Цей курс 

складається з курсу спот, тобто фактично діючого на момент ук-

ладання контракту, і надбавок чи знижок, пов’язаних з різницею 

в банківських процентних ставках у країнах, валюти яких обмі-

нюються. Ця різниця називається форвардною маржею і вона 

пов’язана з тим, що якби учасники контракту поклали відповідні 

суми валюти у свої банки, то до моменту використання їх плате-

жу за контрактом вони одержали б різні суми доходів. Щоб вирі-

вняти умови для кожного учасника форвардного контракту,  

валюта країни з вищим рівнем процента буде продаватися за фор-

вардним курсом, нижчим від курсу спот (продаж з дисконтом), 

а валюта з нижчим рівнем процента — за вищим від курсу спот 

(продаж з премією). 

Відмова від виконання форвардних контрактів не допуска-

ється. Ці операції широко використовуються, насамперед, для 

страхування валютних ризиків. Характерними рисами цих опера-

цій є те, що вони здійснюються на міжбанківському (позабіржо-

вому) ринку, умови форвардного контракту не є строго формалі-

зованими і визначаються сторонами досить довільно. Тому ці 

умови й особливо ціни таких контрактів не є «прозорими» для 

інших учасників ринку. 

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 ук-

ладання угоди (купівлі-продажу ф’ючерсного контракту). Від-
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мінності їх від форвардних операцій зводяться до такого: вони 

здійснюються тільки на біржах, під контролем, а форма й умови 

контрактів чітко уніфіковані (біржа строго визначає вид валюти, 

що продається, обсяг операції, строк оплати, курс). Розрахунки 

щодо купівлі-продажу ф’ючерсних контрактів здійснюється через 

розрахункову палату біржі, яка гарантує своєчасність і повноту 

платежів. До остаточної оплати ф’ючерсного контракту він може 

перепродаватися на біржі, тобто сам є об’єктом валютних опера-

цій. З кожним наступним продажем ціна його буде уточнюватися 

і наближатися до реальної ціни, за якою продаватиметься дана 

валюта в момент погашення ф’ючерсу. Завдяки цим особливос-

тям ціна та інші умови ф’ючерсних контрактів є прозорими для 

всіх учасників ринку. Кожна біржа встановлює свій перелік ва-

лют, які продаються-купуються, і стандартні суми контрактів, які 

визначаються десятками і сотнями тисяч, а то й мільйонами оди-

ниць відповідної валюти. Тому в торгівлі валютними ф’ючерсами 

звичайно беруть участь великі банки, інші потужні фінансові 

структури. 

Ціна валютного ф’ючерсу визначається за тією ж схемою, 

що й ціна форвардного контракту, тобто з урахуванням різниці 

в процентних ставках двох валют, що обмінюються. Ф’ючерсні 

операції широко застосовуються з метою страхування від валют-

них ризиків, тобто для хеджування, а також з метою одержання 

додаткового прибутку, тобто для спекуляції. 

Опціонні операції — це різновид строкових операцій, 

за яких між учасниками укладаються особлива угода, що надає 

одному з них право (але не обов’язок) купити чи продати друго-

му певну суму валюти в установлений строк. Така угода назива-

ється опціон. 

У цій операції важливо розрізняти продавця опціону і поку-

пця (власника), оскільки останньому належить право реалізації 

опціону. Якщо при настанні строку опціону власнику буде вигід-

но його реалізувати, то він вимагатиме від продавця опціону  
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купити чи продати відповідну суму валюти, й останній зо-

бов’язаний це зробити. Якщо власникові опціону не вигідно його 

реалізувати (наприклад поточний курс спот на ринку вищий від 

передбаченого в опціоні «пут»), то він відмовиться від реалізації 

опціону, про що повинен повідомити продавця, й останній зо-

бов’язаний погодитися з цим рішенням. 

При купівлі опціону покупець (власник) сплачує продавцю 

премію (вартість опціону), яка визначається за домовленістю сто-

рін у відсотках до суму угоди чи в абсолютній сумі. Ця премія є 

гарантованим доходом для продавця опціону, який він одержує 

незалежно від того, буде реалізований опціон чи ні. Для покупця 

премія є чистою витратою, яку він може відшкодувати, якщо реалі-

зує згодом опціон з вигодою. Якщо ж він відмовляється від реалі-

зації опціону, то сплачена премія стає для нього чистою втратою. 

Опціонні операції широко застосовуються для хеджування 

ризиків та одержання спекулятивного доходу. 

Крім цих операцій, на практиці застосовується цілий ряд 

похідних від них валютних операцій. До таких операцій можна 

віднести валютні свопи, арбітражні операції та ін.. 

Валютний своп — це комбінація двох конверсійних опера-

цій з валютами на умовах спот і форвард, які здійснюються одно-

часно і розраховані на одну й ту саму валюту. Наприклад, 

на умовах форварду у того ж контрагента долари купуються з по-

ставкою через певний строк і за домовленим курсом. Валютний 

своп забезпечує зворотний рух валютного потоку, що дає можли-

вість ефективно використовувати його в спекулятивних цілях, 

для хеджування валютними ризиками та управління валютною 

позицією банку. 

Валютний арбітраж — це комбінація з кількох операцій 

з купівлі та продажу двох чи кількох валют за різними курсами 

з метою одержання додаткового доходу. Це типова спекулятивна 

операція, що розрахована на дохід завдяки різниці в курсах на 

одному і тому ж ринку, але в різні строки (часовий арбітраж), або 
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в один і той же час, але на різних ринках (просторовий арбітраж). 

У міру розвитку сучасних систем телекомунікацій створюються 

передумови для вирівнювання курсів валют на різних міжнарод-

них ринках, завдяки чому зменшуються можливості для просто-

рового арбітражу. Зате перехід більшості країн до плаваючих ва-

лютних курсів, які часто змінюються в часі, створює сприятливі 

умови для розвитку часового арбітражу. 

Широкий асортимент валютних операцій, високе технологі-

чне й організаційне забезпечення їх виконання створюють усім 

суб’єктам валютного ринку сприятливі умови для досягнення та-

ких цілей: забезпечення ліквідності, прибутковості і керованості 

валютними ризиками. 

 

 

6.3. Валютні системи, їх призначення та історія становлення 
 

Валютна система — це державно-правова форма організації 

міжнародних валютних відносин між державами. Розділяють сві-

тову, національну, регіональну валютні системи. 

Світова валютна система є функціональною організацією 

валютних відносин на рівні міждержавних зв’язків. Її розвиток 

регулюється відповідними міждержавними угодами через ство-

рені на колективних засадах міждержавні валютно-фінансові та 

банківські установи й організації. Еволюційний розвиток світової 

валютної системи показано в табл. 6.1. 

Національна валютна система — це складова грошових від-

носин окремої країни, функціонування якої регулюється націона-

льним законодавством з урахуванням норм міжнародного права. 

Регіональна валютна система — договірно-правова форма 

організації валютних відносин між групами країн. Її елементи:  

- регіональна міжнародна розрахункова одиниця; 

- спеціальний режим регулювання валютних курсів; 

- спільні валютні фонди; 

- регіональні валютно-розрахункові установи. 



 
1
1
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 Таблиця 6.1. Етапи еволюційного розвитку світової валютної системи 

 

І — 1867 р. Паризька конференція: 
єдиним мірилом світових грошей ви-

знано золото 

ІІ — 1922 р.  
Генуезька конференція: 

національні кредитні 
гроші почали викорис-
товувати як міжнародні 

платіжні засоби 

ІІІ — 1944 р. Бреттон-Вудська 
конференція: впроваджено  
золотодевізний і доларовий 

стандарти 

ІV — 1976—1978 рр. Ямайська 
конференція: юридично завер-

шено демонетизацію золота  
і замість золотодевізного  

офіційно впроваджено  
стандарт СПЗ (SDR) 

Золотомонетний стандарт 
Золотозлитковий  

стандарт 
Золотовалютний стандарт  

(валютний) 
Паперово-валютний стандарт 

Ознаки  Ознаки Ознаки Ознаки 

- функціонування золота як світових 
грошей;  
- фіксація золотого вмісту національної 
валюти; 
- наявність фіксованих валютних курсів; 
- на внутрішньому ринку золото вико-
нує всі функції грошей; 
- вільне карбування золотих монет; 
- банкноти і білонні монети вільно роз-
мінюються на золоті. 

- в обігу відсутні золоті 
монети; 
- банкноти та білонні 
монети розмінюються 
на золоті злитки; 
- скасовано вільне  
карбування золотих 
монет. 

- збереження ролі золота як ро-
зрахункової одиниці в міжна-
родному обігу; 
- фіксовані валютні курси; 
- заборона вільної купівлі-
продажу золота; 
- долар у режимі золотого ста-
ндарту; 
- прирівнювання до золота. 

- повна демонетизація золота 
у сфері валютних відносин; 
- анульовано офіційну ціну на 
золото та фіксацію масштабу цін; 
- перетворення колективної 
одиниці СПЗ на головний резе-
рвний актив і засіб розрахунку; 
- впровадження плаваючих ва-
лютних курсів національних 
одиниць. 

Недоліки  Недоліки Недоліки 

- недостатня еластичність; 
- дорожнеча; 
- залежність від видобутку монетарного металу; 
- обмеженість втручання держави у сферу грошово-валютних 
відносин. 

- жорстка система валютних 
нормативів 

— 

Причини скасування Причини скасування Причини скасування 
Зміна економічної структури господарювання, що ґрунтува-
лась на ринкових саморегуляторах, на державно регулюючу 
економічну систему. 

- загострення внутрішньоеко-
номічної ситуації в США; 
- загострення світового еконо-
мічного суперництва; 
- припинення конвертованості 
долара в золото. 
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Етапи становлення Європейської валютної системи (табл. 6.2): 

І етап: 

- ратифікація 1994 р. усіма країнами-учасницями угоди, що 

визначила інституційні та правові засади фундації ЄВС; 

- лібералізація в межах ЄС міграції капіталу; 

- здійснення системи заходів, спрямованих на наближення 

темпів інфляції до рівня країн з найкращими показниками; 

- скорочення торгівельних дефіцитів. 

ІІ етап: 

- створення основних органів і виконавських структур ЄВС; 

- формування Європейської системи центральних банків — 

«Євросфер». 

ІІІ етап: 

- створення Європейського центрального банку; 

- введення єдиної валюти; 

- реальне зближення країн-учасниць за показниками рівня 

інфляції, розміром державного дефіциту (не більше 3 % ВВП),  

рівнем процентних ставок за довгостроковими кредитами, коли-

ванням обмінних курсів національних валют. 

 

Таблиця 6.2. Європейська валютна система — етапи розвитку 
 

І етап 

1947—1950 рр. 

Укладання валютних угод між країнами Західної Європи 

на двосторонній основі з метою взаєморегулювання пла-

тіжних балансів безготівкових розрахунків, залік взаєм-

них вимог, пільгове кредитування 

ІІ етап 

1950—1958 рр. 

Створення Європейського платіжного союзу (17 країн), 

розрахунки в межах Союзу здійснюються за допомогою 

умовної розрахункової одиниці - епуніта 

ІІІ етап 

з 1959 р. 

Створення Європейської економічної спільноти, яка тран-

сформувалася в Європейську валютну систему (ЄВС) 

IV етап 

1989 р. 

Поетапна трансформація Європейської валютної систе-

ми в Європейський валютний союз 

 

З 1989 р. починається подальший розвиток Європейської ва-

лютної системи. Роботу над проектом удосконалення цієї системи 
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розпочала комісія, яку очолював Ж. Делор. Реалізація проекту 

була спрямована на введення в країнах Європейського Союзу 

єдиної для всіх його членів валюти. 

Процес введення єдиної валюти — це досить складний і 

тривалий процес, який не мав аналогів у попередній історії людс-

тва й вимагала певної підготовчої роботи. 

Незважаючи на це, вже на початку 1999 р. 11 країн Європи 

(Німеччина, Італія, Іспанія, Нідерланди, Австралія, Бельгія, Пор-

тугалія, Фінляндія, Ірландія, Люксембург) ввело як паралельну 

валюту (поруч з національною) євро. Однак, до 1 січня 2002 р. ця 

валюта використовувалась в безготівкових розрахунках. 

Єдиним платіжним засобом євро став з 1 липня 2002 р. 

Введення євро мало велике економічне значення. Так, за ро-

зрахунками з уведенням євро країни змогли економити приблиз-

но 15—20 млрд. дол. на рік, або 0,5—1 % від ВВП кожної країни. 

Треба враховувати й те, що глибинною причиною цього ва-

жливого процесу є й інтернаціоналізація господарського життя. 

Шлях, який іде об’єднана Європа, має міжнародне значення. 

Уведення євро вивело цю валюту на світові фінансові рин-

ки, вона отримала статус значно більший ніж статус регіональної 

валюти. Ураховуючи ці обставини, Україна вводить операції 

з євро на вітчизняний валютний ринок. Вже на початку 1999 р. 

Національний банк України дозволив комерційним банкам здійс-

нювати конверсію євровалют у євро й здійснювати купівлю-

продаж євро на міжбанківських валютних біржах України. 

 

 

6.4. Суть і необхідність валютного регулювання 
 

Валютне регулювання є важливою складовою державного 

регулювання економіки, хоч і не зводиться до нього. Пояснюєть-

ся це тим, що валютне регулювання пов’язане взаємодією різних 

країн, яка в цілому знаходиться за межами національного регу-

лювання, хоч і занадто тісно пов’язане з ним. 
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Сьогодні валютне регулювання є невід’ємною складовою 

валютної системи, яка функціонує як в межах окремої держави, 

так і поза нею. 

За своїм змістом валютне регулювання — це сукупність 

заходів, що використовуються міжнародними організаціями, 

державою у сфері валютних відносин та здійснюється на двох рі-

внях: міжнародному та національному. 

Функції регулювання міжнародних валютних відносин пок-

ладено на МВФ, який керується статутом, ухвалами та домовле-

ностями. 

На державному рівні регулювання визначається законодав-

чими актами кожної країни. 

До міжнародних органів валютного регулювання належать: 

МВФ, Світовий банк, міжнародні фінансово-кредитні організації. 

Валютний контроль — важлива складова валютного регу-

лювання, мета якого — дотримання валютного законодавства при 

здійсненні валютних операцій за участю резидентів і нерезидентів. 

Механізм валютного регулювання в Україні охоплює сукуп-

ність заходів, котрі проводять НБУ, Мінфін, інші органи валют-

ного контролю у сфері валютних відносин. 

Механізм валютного регулювання переважно зводиться до 

таких форм: 

1) Девальвація — зниження обмінного курсу національної 

валюти щодо іноземних. Об’єктивна основа: завищення офіційно-

го валютного курсу порівняно з реальною купівельною спромож-

ністю грошової одиниці. Причини: нерівномірність інфляційного 

процесу в різних країнах; нестабільність платіжних балансів; не-

стабільність світової економіки. Наслідки: стимулювання експор-

ту; стимулювання споживчого попиту на внутрішньому ринку; пі-

двищення конкурентоспроможності країни на світовому ринку. 

2) Ревальвація — підвищення курсу національної валюти 

стосовно імпортних. Наслідки: стимулювання експорту; утри-

мання на внутрішньому ринку споживчого попиту; приплив ім-

портних інвестицій. 
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3) Валютна інтервенція — операції щодо купівлі і продажу 

власної валюти або конкурентної — іншої держави. Наслідки: 

зміна попиту та пропозиції певної грошової одиниці на валютно-

му ринку; кореляція обмінних курсів валют. Способи здійснення 

валютної інтервенції: за рахунок використання власних інозем-

них валютних резервів (через своп-угоди); за рахунок продажу 

цінних паперів, розміщених в іноземній валюті, в тому числі кре-

дитних пропозицій у СПЗ (SDR). 

4) Платіжний баланс — співвідношення всієї сукупності на-

дходжень з-за кордону та платежів за кордон за певний проміжок 

часу, тобто співвідношення вимог і платежів. 

Структура платіжного балансу: 

І. Баланс поточних операцій: 

1.1. Торговий баланс — співвідношення між надходжен-

нями за експортом та платежами за імпортом товарів:  

- експорт; 

- імпорт.  

1.2. Баланс послуг і некомерційних платежів: 

- платежі й надходження від транспортних перевезень, 

від усіх видів зв’язку; 

- міжнародний туризм; 

- утримання дипломатичних, торгівельних і культур-

них представників; 

- надходження від інформаційних, культурних, науко-

вих обмінів. 

ІІ. Баланс руху коштів і кредитів: 

- співвідношення платежів і надходжень щодо ввезення 

та вивезення приватних і державних капіталів, отрима-

них і наданих міжнародних кредитів; 

- довгострокові й середньострокові позики; 

- короткострокові кредити, поточні рахунки національ-

них банків у зарубіжних банках. 
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Важливе значення в процесі валютного регулювання набу-

ває й визначення факторів, які впливають на стан платіжного ба-

лансу. В першу чергу до них належать: 

- нерівномірність економічного й політичного розвитку 

країн, конкуренція; 

- циклічні коливання економіки; 

- зростання закордонних державних видатків; 

- мілітаризація економіки та військові видатки; 

- зміни в міжнародній торгівлі; 

- негативний вплив інфляції, її рівень; 

- форс-мажорні обставини — стихійні лиха, тощо. 

Що стосується заходів спрямованих на вирівнювання сальдо 

платіжного балансу, то з цією метою можливо: 

- використання золотовалютних резервів держави; 

- залучення зовнішніх джерел фінансування. 

У разі, якщо заходи не призведуть до подолання дефіциту 

платіжного балансу, то його можна подолати використовуючи 

такі заходи: 

- провести дефляційну політику, яка дозволить стабілізува-

ти ціни (стримати їх зростання); 

- девальвувати національну валюту; 

- запровадити дієвий валютний контроль та обмеження ва-

лютних операцій. 

В Україні основні засади організації валютного регулювання 

вперше було викладено в Законі України «Про зовнішньоекономі-

чну діяльність» (1991 р.), який заклав перші правові основи орга-

нізації управління валютною сферою. Але безпосереднім норма-

тивним актом, що стосувався валютного регулювання, стали дек-

рети Кабінету Міністрів від 19.02.1993 р. «Про порядок здійснення 

розрахунків в іноземній валюті». Цей документ визначав загальні 

принципи валютного регулювання, порядок здійснення валютних 

операцій і поклав на НБУ функцію організації управління й конт-

ролю за валютною сферою. У подальшому нормативна база  

поповнювалась новими законами, які містили норми стосовно ва-
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лютного регулювання. Серед них слід назвати Закон України 

«Про Національний банк України» і деякі інші нормативні акти. 

Об’єктом регулювання в кожній країні виступає валюта, її 

рух і самі валютні відносини. Але це регулювання найбільш сфо-

кусоване, як правило, на забезпеченні курсоутворення і на відпо-

відному регулюванні курсу національної валюти. Зрозуміло, що 

таким об’єктом є й відносини між суб’єктами, які вступають у ці 

валютні відносини. Так, держава в особі відповідно уповноваже-

них на це органів, регламентує, наприклад, відносини, між коме-

рційними банками і господарюючими суб’єктами-резидентами 

країни, які проводять валютні операції. Окремо будуть регулюва-

тись такі самі відносини з нерезидентами. Об’єктом регулювання 

будуть і ті відносини, які виникають між певними суб’єктами, 

наприклад, у процесі переміщення валюти через митний кордон 

держави та інше. 

Суб’єктами регулювання виступають інституційні державні 

органи, які на це уповноважені відповідно до чинного законодав-

ства країни. Як правило, це центральний банк, комерційні банки, 

Міністерство фінансів та інші спеціальні установи, яким держава 

надає ту чи іншу частку функцій для здійснення валютного регу-

лювання. 

У нашій державі, як і інших країнах з ринковою економі-

кою, головним суб’єктом, який здійснює валютне регулювання, 

виступає центральний банк — Національний банк України. Саме 

він визначає курс національної валюти стосовно до валют інших 

держав, регламентує порядок і межі використання іноземної ва-

люти на території нашої країни, нагромаджує і забезпечує відпо-

відно до закону управління золотовалютними резервами країни, 

видає комерційним банкам ліцензії на здійснення валютних опе-

рацій з валютними цінностями, контролює валютні операції. 

Важливим суб’єктом валютного регулювання виступають 

комерційні банки, які згідно з чинним законодавством України 

забезпечують контроль за проведенням валютних операцій, які 

здійснюються резидентами країни. 
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Валютне регулювання як система дій з боку держави щодо 

регулювання валютних відносин знаходить своє відображення у 

валютній політиці. Її розробкою і впровадженням у життя, як 

правило, займається центральний банк країни. Валютна політика 

виступає складовою частиною грошово-кредитної політики і у 

своїх цілях і засобах відбиває як поточні, так і стратегічні питан-

ня валютного регулювання на його даному конкретному етапі за-

лежно від дії конкретних чинників. 

Валютна політика Національного банку України включає 

такі найважливіші складові: 

- заходи, націлені на обмінні курси з метою захисту валют-

них резервів НБУ; 

- дії, спрямовані на стабілізацію і розвиток валютного ринку; 

- заходи, щодо захисту національної валюти і забезпечення 

її внутрішньої та зовнішньої стабільності й конвертованості; 

- комплекс дій щодо створення сприятливих умов для при-

пливу іноземної валюти в нашу державу; 

- накопичення золотовалютних резервів для забезпечення 

платоспроможності нашої держави. 

Валютна політика відображає не тільки загальні, тобто стра-

тегічні завдання, що стоять перед державою, а й ті обставини, що 

складаються в економіці на кожному етапові її розвитку. Ця полі-

тика має певні особливості, і залежно від них у характері та мето-

дах її реалізації можна виділити певні періоди, або етапи. 

На початку становлення нашої незалежної держави в умовах 

емісійної монетарної політики, яка проводилась НБУ до 1994 р. 

і знаходила свій вияв в емісійному покритті бюджетного дефіциту, 

суттєво зросла інфляція, а через неї посилювався і попит на іно-

земну валюту, перш за все, на долари. Це призвело до великого 

знецінення карбованця. Так, у 1992 р. інфляція за рік становила 

2100 % (ціни зросли у 21 раз), а курс карбованця стосовно долара 

США впав у 1062,8 раза, тобто зовнішнє падіння карбованця по-

рівняно з внутрішнім було вищим у 50,6 раза (1062,8 : 21) = 50,6. 
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За цих обставин НБУ вдався до адміністративно-командних 

заходів щодо руху валюти і її регулювання. Ці заходи зводились 

до такого: 

- обов’язків продаж господарюючими суб’єктами 50 % ва-

люти, вирученої від експорту; 

- лімітування вивозу іноземної валюти за кордон; 

- жорсткий контроль за здійсненням будь-яких валютних 

трансакцій і встановлення обов’язкових відрахувань від валют-

них надходжень; 

- обмеження закордонних інвестицій, які здійснювали ре-

зиденти України. 

Цей етап реалізації валютної політики НБУ характеризував-

ся жорсткими валютними обмеженнями і відображав надзвичай-

но складну ситуацію, яка склалась в економіці нашої держави 

в той період. 

Другий етап починається з 1994 р. і продовжується до вве-

дення національної валюти — гривні (1996 р.). Він характеризу-

ється тим, що валютна політика стає більш ліберальною, а валю-

тний ринок помітно розширюється. Вже в кінці 1994 р. валютний 

курс почали визначати на основі купівлі-продажу валюти на 

Українській міжбанківській валютній біржі УМВБ). Обсяги тор-

гів на цій біржі поступово зростають, а сама біржі відкриває свої 

філії в Харкові, Львові, Донецьку та Дніпропетровську. 

У 1995 р. відбулась подальша лібералізація валютних опе-

рацій. НБУ дозволив здійснювати обов’язковий продаж валютних 

надходжень не тільки на УМВБ, а й через уповноважені банки та 

на міжбанківському валютному ринку. Це було курсом на прис-

тосування вітчизняного валютного ринку до тих традицій і поло-

жень, які склалися на валютному ринку розвинених країн.  

Як, відомо, там 85—95 % валюти купується і продається саме на 

міжбанківському ринку, а валютні біржі мають місце тільки 

в окремих країнах, і їх роль невелика. Було скасовано обов’яз-

ковий продаж валютних надходжень від господарюючих суб’єк-
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тів до валютного резерву НБУ. У другій половині 1995 р. було 

заборонено використання іноземної валюти як засобу платежу на 

території України. 

З уведенням гривні починається третій етап у формуванні й 

реалізації валютної політики НБУ. Його загальна особливість по-

лягає в подальшому зменшенні валютних обмежень. Поступово 

відбувається уніфікація вітчизняного валютного законодавства зі 

світовим. У травні 1997 р. наша країна приєдналась до VIII статті 

Статусу Міжнародного валютного фонду, що означає визнання 

нашої валюти як конвертованої за поточними операціями. Значно 

розширено права фізичних осіб-іноземців за операціями з валю-

тою. Вони можуть, як резиденти України, купувати валюту на 

міжбанківському валютному ринку з правом переказу її іншим 

суб’єктам за межами нашої держави. 

Таким чином, можна констатувати, що поступово, з подо-

ланням кризових явищ у нашій економіці і поступовим піднесен-

ням в економіці валютна політика нашої держави стає більш ви-

важеною і, головне, ефективною. 

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. Дайте визначення поняття «валюта» та назвіть її різновиди за 

окремими критеріями? 

2. Чим поняття «валюта» відрізняється від поняття «гроші»? 

3. Поясніть поняття «валютні відносини» і назвіть їх учасників 

(суб'єктів). Чи обмежуються валютні відносини тільки зовніш-

ньоекономічними відносинами? 

4. Що таке валютний курс та чим у своїй основі він визначається? 

5. Розкрийте найбільш поширені способи визначення валютного 

курсу? 

6. Дайте визначення фіксованого курсу валют і назвіть його різ-

новиди? 

7. Надайте характеристику механізмів, цілей і наслідків валютної 

інтервенції центрального банку? 
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8. Що таке валютний ринок і які існують його види? У чому по-

лягають переваги децентралізованого валютного ринку перед 

централізованим? 

9. Назвіть усі функції валютних ринків та види операцій, що ви-

конуються на них? 

10. У чому полягає специфіка поточних і строкових операцій, 

у чому переваги і недоліки кожного з цих видів операцій? 

11. Чи всі поточні операції є операціями спот? 

12. У чому полягає сутність операцій форвард, ф’ючерс, валют-

ний своп, опціон? 

13. Що таке валютна система, валютна політика, валютне регу-

лювання? 

14. Визначити основні інструменти валютної політики. Чому се-

ред них є інструменти грошово-кредитної політики? 

15. Дайте визначення конвертованості валюти? 

16. Дайте визначення неконвертованій валюті і поясніть, за яких 

умов валюта отримує такий статус? 

17. Дайте визначення внутрішній і зовнішній конвертованості 

валюти? 

18. Чи стала гривня конвертованою і якщо так, то коли й який 

ступень конвертованості нашої національної валюти? 

19. Якими методами здійснюється регулювання валютних курсів? 

20.У чому різниця між поняттями «міжнародний ринок грошей» 

та «міжнародний ринок капіталів»? 

21. Коли і як було введено євро та яка глибинна причина його 

введення? 

22. Назвіть і охарактеризуйте основні елементи Європейської  

валютної системи. 

23. Надати характеристику валютного регулювання в Україні, ви-

значить його суб'єкти і об'єкти? 

24. Назвіть основні елементи системи валютного регулювання? 

25. Охарактеризуйте найбільш важливі складові валютної полі-

тики НБУ? 
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Теми рефератів 
 

1. Еволюція системи валютних відносин. 

2. Становлення та розвиток валютної системи України. 

3. Тенденції розвитку валютного ринку України. 

4. Оцінка ефективності політики валютного регулювання України. 

5. Становлення та розвиток європейської валютної системи. 

6. Валютний курс: основи його формування та регулювання. 

7. Використання золотовалютних резервів у системі валютного 

регулювання. 

 
Тести 

 

1. Валютні відносини охоплюють: 

а) експорт товару; 

б) надання економічної та технічної допомоги за кордон; 

в) імпорт товару; 

г) функціонування валюти у зовнішньоекономічній торгівлі; 

ґ) укладання угод щодо купівлі-продажу валют; 

д) отримання та надання з-за кордону позик; 

е) укладання контрактів у ВКВ. 

2. Функції валютного ринку:  

а) забезпечення своєчасності міжнародних розрахунків і стра-

хування валютних ризиків; 

б) укладання двосторонніх угод на купівлю-продаж валюти; 

в) диверсифікація валютних резервів банків; 

г) регулювання валютних курсів; 

ґ) організація розрахунків у національній валюті та іноземній 

валюті за біржовими угодами; 

д) отримання спекулятивного прибутку; 

е) організація підтримки курсу національної валюти; 

є) регулювання економіки; 

ж) вираження ринкового курсу валют. 
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3. Державно-правова форма організації міжнародних валютних 

операцій: 

а) валютна система; 

б) світова валютна система; 

в) національна валютна система; 

г) регіональна валютна система; 

г) локальна валютна система. 

4. Договірно-правова форма організації валютних відносин між 

групами країн: 

а) валютна система; 

б) світова валютна система; 

в) національна валютна система; 

г) регіональна валютна система; 

ґ) локальна валютна система. 

5. Коли впроваджено плаваючі валютні курси національних 

одиниць: 

а) 1837 р. — Паризька Конференція ; 

б) 1867 р. — Паризька Конференція; 

в) 1911 р. — Генуезька Конференція; 

г) 1922 р. — Генуезька Конференція; 

ґ) 1933 р. — Бреттон-Вудська Конференція; 

д) 1967 р. — Ямайська Конференція; 

е) 1976 р. — Ямайська Конференція. 

6. Співвідношення між двома валютами, яке виникає відносно 

третьої валюти, має назву: 

а) фіксинг; 

б) валютний паритет; 

в) крос-курс; 

г) валютний курс. 

7. За прямого котирування за одиницю береться: 

а) національна валюта; 

б) іноземна валюта. 
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8. Здатність валюти вільно обмінюватися на інші валюти означає: 

а) валютний курс; 

б) конвертованість; 

в) паритет. 

9. Якщо обсяги проданої валюти перевищують зобов'язання за 

купленою валютою, то валютна позиція комерційного банку 

вважається: 

а) відкритою; 

б) закритою; 

в) довгою; 

г) короткою. 

10. Валютні курси могли коливатись лише в межах «золотих то-

чок» в умовах: 

а) золотого стандарту; 

б) Бреттон-Вудської системи; 

в) Ямайської системи. 

11. «Активний платіжний баланс» означає: 

а) сальдо балансу за поточними операціями позитивне; 

б) приплив капіталу до країни перевищує відплив капіталу 

з країни; 

в) баланс за поточними операціями і руху капіталів позитивний. 

12. Які із наведених нижче статей входять до балансу поточних 

операцій платіжного балансу: 

а) товарний експорт; 

б) чистий дохід від інвестицій; 

в) баланс руху капіталу; 

г) товарний імпорт; 

ґ) офіційні резерви; 

д) чисті перекази; 

е) портфельні інвестиції. 

13. Які з перелічених цінностей є валютними цінностями: 

а) вексель нерезидента, виписаний в євро, який є в розпоря-

дженні резидента; 
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б) чек, виписаний у гривнях, що є на руках у резидента; 

в) банкноти США в розпорядженні резидента; 

г) банкноти НБУ в касі українського підприємства; 

ґ) банкноти НБУ в розпорядженні іноземного туриста, купле-

ні в одному з обмінних пунктів Києва. 

14. Які грошові відносини в країні можна назвати валютними: 

а) будь-які грошові платежі в країні; 

б) відносини між продавцями і покупцями іноземної валюти; 

в) будь-які відносини, які реалізуються за участі валюти  

(національної та іноземної); 

г) валютні платежі імпортера іноземному експортеру за куп-

лені товари чи послуги; 

ґ) податкові платежі українських підприємств до державного 

бюджету; 

д) позички, що надаються комерційними банками клієнтам 

в іноземній валюті. 

15. Чим відрізняються валютний курс від паритету купівельної 

спроможності відповідних валют: 

а) нічим — це одне і те саме явище; 

б) купівельна спроможність валют кількісно вища від курсу 

валют; 

в) валютний курс постійно коливається, а паритет залишається 

стабільним; 

г) паритет є економічною основою, навколо якої коливається 

валютний курс. 

16. Дайте визначення кро-курсу: 

а) курс конвертованої валюти до неконвертованої; 

б) курс, офіційно встановлений центральним банком; 

в) курс двох валют, установлений за курсами цих валют до 

третьої валюти. 

17. Чим відрізняються ціна валюти на ринку депозитно-кредит-

них операцій від ціни на ринку конверсійних операцій: 

а) рівнем — на першому вона вища ніж на другому; 
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б) характером установлення: на першому ціну встановлює 

центральний банк, на другому — ринок; 

в) видом ціни: на першому ціною валюти є процент, на дру-

гому — валютний курс; 

г) немає відмінності — на обох ринках ціною валюти є валют-

ний курс. 

18. У чому полягає призначення арбітражної операції: 

а) у стабілізації курсу валюти; 

б) у вирівнюванні валютної позиції комерційного банку; 

в) в одержанні спекулятивного доходу від різниці в курсах 

валюти. 

19. Для чого на практиці використовується валютний курс: 

а) відбиває взаємодію національної та світової валют; 

б) забезпечує еквівалент обміну; 

в) забезпечує власні вигоди; 

г) як конкуруюча позиція в економіці. 

20. Як впливає дефіцит платіжного балансу на динаміку валютно-

го курсу національної валюти: 

а) сприяє стабілізації курсу; 

б) сприяє зростанню курсу; 

в) сприяє зниженню курсу. 

21. Як називається зниження курсу національної валюти: 

а) ревальвація; 

б) девальвація; 

в) конвертація; 

г) деномінація. 

22. Якщо центральний банк хоче девальвувати гривню методом 

валютної інтервенції, то він повинен здійснити на валютному 

ринку:  

а) купити іноземну валюту; 

б) продати іноземну валюту. 

23. Як можна стерилізувати надлишок грошей, що надійшов в обо-

рот унаслідок валютної інтервенції: 



В. Я. Швець, Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань  132 

а) збільшити податки; 

б) розширити кредитування підприємств банками; 

в) обмежити бюджетне фінансування певних структур; 

г) збільшити продаж цінних паперів на вторинному ринку на 

відповідну суму. 

24. Як впливає стан платіжного балансу на кон'юнктуру валют-

ного ринку: 

а) валютні надходження збільшують попит на національну 

валюту; 

б) валютні надходження збільшують пропозицію національ-

ної валюти; 

в) валютні платежі зменшують попит на валюту; 

г) позитивне сальдо збільшує пропозицію валюти; 

ґ) від'ємне сальдо збільшує попит на валюту; 

д) валютні платежі збільшують попит на валюту. 

25. Назвіть основні призначення золотовалютних резервів країни: 

а) стимулювання; 

б) страхове; 

в) трансакційне; 

г) інвестиційне; 

ґ) інтервенційне. 

 
Задачі 

 

Задача № 1. 

Національний банк України встановив такий курс долара 

США у певний період: купівля — 5,25 грн., продаж — 5,40 грн. 

Визначити: 

а) скільки гривень можна одержати за 320 дол. 50 центів США; 

б) скільки доларів США можна купити за 40 тис. грн. 

Задача № 2. 

Визначити, яким буде курс євро до швейцарського франка, 

якщо виходити із середніх співвідношень із доларом США: 
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- 1 дол. США = 1,5125 євро; 

- 1 дол. США = 1,3140 SFR. 

Задача № 3. 

Скільки угорських форинтів дадуть за 275 грн., якщо за офі-

ційним курсом валют станом на 13.09. 160 угорських форинтів 

дорівнює 33,88 індійських рупій, 1000 індійських рупій становить 

68,76 грн. 

Задача № 4. 

Скільки євро можна купити за 10180 японських єн, якщо 

1 дол. США дорівнює 101,8 японської єни, а 1 євро становить 

0,72 дол. США? 

Задача № 5. 

За експортним контрактом фірма отримала валютну виручку 

в розмірі 12000 англійських фунтів. Водночас вона повинна за-

платити постачальникові сировини за імпортним контрактом 

10000 дол. США, але російськими рублями. Який фінансовий ре-

зультат фірми в гривнях після здійснення обох контрактів, коли 

відомо, що: 

1 руб. = 0,19 грн., 1 дол. = 5,43 грн., 1 дол. = 0,68 фунт. стер. 

Задача № 6. 

Банк встановив курс долара: 

- купівля — 5,0335 грн.; 

- продаж — 5,0750 грн. 

Визначте, скільки гривень можна отримати за 250000 дол. 

і скільки доларів можна купити за 300000 грн. 
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Розділ 7 

КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ  

МОНЕТАРИЗМ 

 

 

7.1. Класична кількісна теорія грошей 
 

В умовах розвинутого товарного виробництва й трансфор-

мації товарної природи грошей у кредитну надзвичайно актуаль-

ним стає питання щодо взаємозв’язку грошової маси, її обсягу та 

ціни. Відповідь на це питання надають актори кількісної теорії 

грошей. Остання в процесі свого розвитку проходить ряд етапів. 

Назву кількісної ця теорія дістала тому, що її основополож-

ники пояснювали вплив грошей на економічні процеси виключно 

кількісними чинниками і, в першу чергу, зміною маси грошей 

в обігу. 

Визначальною ознакою кількісної теорії грошей є положен-

ня: рівень товарних цін і вартість грошей визначаються змінами 

кількості грошей. Вони стверджували, що чим більше грошей 

в обороті, тим вищі ціни, а вартість грошей нижча, і навпаки. 

Впливаючи на товарні ціни й ціни послуг, кількість грошей впли-

ває і на всі інші процеси — на рівень та обсяг найважливіших 

економічних показників: зростання номінального обсягу ВВП, 

національного доходу, платоспроможного попиту. 

Найчіткіше основні ідеї кількісної теорії грошей сформулю-

вав англійський економіст Д. Юм, коли йшов процес становлення 

капіталістичних відносин. У нарисі «Про гроші» (1752 р.) він 

сформулював і обґрунтував «постулат однорідності». Суть його 

полягає в тому, що подвоєння кількості грошей призводить до 

подвоєння абсолютного рівня всіх цін, виражених у грошах, од-

нак не змінює відносних мінових співвідношень окремих товарів. 

Д. Юм висунув і обґрунтував ідею про представницький  

характер вартості грошей. Зміст її полягає в наступному: 



Гроші та кредит 

 
 

135 

- по-перше, гроші вступають в обіг без всякої вартості й 

набувають її в обігу внаслідок обміну певної маси грошей на пев-

ну масу товарів; 

- по-друге, сформована в обігу вартість грошей визнача-

ється вартістю товарів, що реалізована, і є суто умовною, а вели-

чина її залежить від кількості грошей в обігу: чим вона більша, 

тим менша маса товарної вартості буде припадати на одну гро-

шову одиницю. 

Представники класичного напряму кількісної теорії грошей 

вважали, що всі гроші знаходяться одночасно у сфері обігу. Вони 

не врахували функцію грошей як засіб нагромадження й не вра-

ховували той факт, що на кількість грошей в обігу впливають такі 

чинники, як швидкість руху грошей, наявність безготівкових пла-

тежів і кредиту. 

Особливу позицію в тлумаченні кількісної теорії грошей за-

йняв Д. Рикардо. Він зробив спробу пов’язати цю теорію з теорі-

єю трудової вартості, доводячи, що гроші — це товар і вони ма-

ють свою внутрішню вартість. Крім того, Д. Рикардо висунув 

ідею автоматичного регулювання кількості золота, а від так, і її 

впливу на ціни. Він стверджував, що при збільшенні кількості зо-

лота в країні вартість грошей падає, що створює умови для його 

вивозу з країни. Цей відтік золота призводить до автоматичного 

падіння цін на товари і, відповідно, зростання ціни золота.  

Певну роль кількісний фактор відіграв і в теорії грошей 

К. Маркса. Він також визнав залежність товарних цін від кількос-

ті грошей при неповноцінних паперових грошах. Однак, що сто-

сується повноцінних грошей, то К. Маркс вважав, що в обороті їх 

може бути лише певна, об’єктивно зумовлена кількість. І якщо 

в обороті з’являються зайві гроші, то вони автоматично вилуча-

ються в скарби, а якщо виникає дефіцит грошей, то маса їх по-

повнюється за рахунок скарбів, а ціни залишаються незмінними.  

Таким чином, основні постулати класичної кількісної теорії 

грошей наступні: 
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- по-перше, причинності, згідно з якими зміна цін визнача-

ється зміною кількості грошей; 

- по-друге, пропорційності, відповідно до якого ціни змі-

нюється пропорційно зміни кількості грошей в обігу; 

- по-третє, однорідності, за якими у разі зміни кількості 

грошей у такій самій пропорції змінюються ціни на всі товари, 

а співвідношення цін на окремі товари залишається незмінним. 

 

 

7.2. Подальші етапи розвитку кількісної теорії грошей:  

порівняльний аналіз 
 

Найвідомішим прибічником і захисником кількісної теорії 

грошей в ХХ столітті був американський економіст І. Фішер. 

У своїй роботі «Купівельна сила грошей» він запропонував фор-

мулу «рівняння обміну» 

M · V = P · Q, 

де M — кількість грошей в обігу; V — швидкість обігу грошей за 

певний період; P — середній рівень цін; Q — фізичний обсяг то-

варів і послуг, що реалізовані за цей період. 

З наведеної формули випливає, що 
M V

P =
Q

, тобто середній 

рівень цін визначається трьома факторами: масою (кількістю) 

грошей, швидкістю їх обігу та фізичним обсягом виробленого 

продукту. Тобто І. Фішер доводить, що швидкість обігу грошей 

змінюється прямо пропорційно їх масі і тому тільки посилює кі-

лькісний фактор. Що стосується обсягів виробництва та товароо-

бігу, то він вважав, що вони змінюються дуже повільно. 

Отже на відміну від попередників, Фішер стверджує, що на 

рівень цін впливає не лише один фактор (кількість грошей), а де-

кілька факторів. 

Однак, він стверджував, що при розгляді взаємозв’язку між 

цінами і кількістю грошей у довгостроковому періоді, швидкість 
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руху грошей і товарна маса є умовно стабільними. Це не відповідає 

дійсному розвитку економіки для якого притаманна циклічність. 

Тобто, І. Фішер повністю залишився на позиціях класичної 

кількісної теорії та не безпідставно вважається одним із найорто-

доксальніших її прибічників. 

Одними з перших дослідників попиту на гроші з мікроеко-

номічних позицій були професори Кембриджського університету: 

А. Маршалл, А. Пігу, Д. Кейнс (у своїх ранніх працях). Їх пояс-

нення механізму накопичення грошей та впливу на ціну дістали 

назву «теорії касових залишків», або «кембриджської версії».  

На відміну від І. Фішера, їх підхід до проблеми був не макро-, 

а мікроекономічний і стосувався, насамперед, попиту на гроші. 

Вони намагалися дати відповідь на такі питання: чому люди збе-

рігають гроші, від яких чинників залежить розмір їх попиту на 

гроші, від яких чинників залежить попит господарюючих 

суб’єктів на касові залишки та ін. 

Нові підходи до вирішення проблеми дали можливість сфор-

мулювати новий монетарний показник — коефіцієнт, що харак-

теризує частину сукупного доходу, яку економічні суб’єкти ба-

жають тримати у грошовій ліквідній формі. 

Залежність накопичення грошей в економічних суб’єктів 

(попиту на гроші) від обсягу виробництва продукту та рівня роз-

витку їх мотивів до формування касових залишків була виражена 

формулою, що дістала назву «кембриджського рівняння»: 

Md = K · P · V, 

де K — коефіцієнт, що виражає частину річного доходу, яку 

суб’єкти зберігають у ліквідній формі (коефіцієнт Маршалла); V — 

обсяг виробництва у натуральному виразі; P — середній рівень цін. 

Що стосується Дж. М. Кейнса, то він посідає особливе місце 

у світовій економічній думці, взагалі, і в теорії грошей зокрема. 

Він глибоко вивчив роль процента в динаміці реальної економіки, 

насамперед, через зв'язок «процент-інвестиції». Кейнс визначив, 

що зміна грошової пропозиції зумовлює зміну рівня процентної 
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ставки, що, в свою чергу, веде до змін в інвестиційному попиті і 

через мультиплікативний ефект — до зміни обсягів номінального 

ВВП. Цей зв'язок може бути виражений такою формулою: 

М = Пр – І – Пз – ВВП, 

де М — маса грошей; Пр — ставка процента; І — попит на інвес-

тиції; Пз — загальний обсяг платоспроможного попиту; ВВП — 

номінальний обсяг виробленого ВВП. 

У Кейнса три мотиви нагромадження грошей: трансакцій-

ний, обачності та спекулятивний. Головна новизна, внесена Кейн-

сом — відокремлення третього елементу попиту на гроші — по-

питу на спекулятивні залишки. Кейнс пов’язав його з динамікою 

ціни на фінансові активи. Тому сукупний попит на гроші (М) 

у Кейнса складається з двох частин: трансакційного (М1), що є фу-

нкцією доходу, і спекулятивного, що є функцією процента (М2). 

М = М1 + М2 = L1 (у) + L2 (і), 

де L1 (у) — функція доходу; L2 (і) — функція процента. 

Ці висновки дали Кейнсу підстави звернутися до фіскально-

бюджетної політики як надійного та ефективного способу еконо-

мічного регулювання. 

Таким чином, Дж. Кейнс значно глибше, на відміну від його 

попередників, розглядав взаємозв’язок між грошовою масою 

і змінами у суспільному виробництві. Головним елементом меха-

нізму взаємозв’язку між ними він вважає відсоток, при зменшен-

ні якого інвестиційна активність зростає суспільне виробництво 

пожвавлюється. На рівень відсотка, у свою чергу, впливає грошо-

ва маса, чим вона більша, тим нижчий відсоток. Але просто збі-

льшення грошової маси може й не призвести до таких наслідків, 

тому що на зменшення відсотка впливає не тільки збільшення 

грошової маси в обігу. Останнє, з одного боку, залежить від обу-

мовленого психологією населення бажання утримувати готівку 

в себе. З другого боку, це залежить від напряму змін у мотивації 

суб’єктів господарювання щодо конкретного використання своїх 

касових залишків. При зростанні доходів трансакційний мотив 
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і мотив обачливості у населення посилюється. Те саме стосується 

і спекулятивного мотиву, але він не є прямою функцією доходу, 

як перші два мотиви, а виступає функцією від дохідності (відсотки) 

за фінансовими активами (акціями, облігаціями тощо). 

Дія названих вище чинників, які впливають (у протилежних 

напрямах) на відсоток за кредитами, веде до встановлення певної 

рівноваги на грошовому ринку і вже вона врешті-решт визначає 

певну спроможність розвитку суспільного виробництва. 

Слід мати на увазі, кейнсіанський варіант кількісної теорії 

грошей є однією з складових теорії державного регулювання еко-

номіки, становлення якої відбувалось в умовах падіння виробни-

цтва в розвинутих країнах Заходу, посилення кризових явищ 

і безробіття. Головною метою був пошук шляхів виходу з кризи, 

шляхів припинення падіння обсягів виробництва та його подаль-

шого зростання. Д. Кейнс вважав, що одним із напрямів досяг-

нення мети є зменшення відсотка за кредитами і посилення на цій 

основі інвестиційної активності в суспільстві. 

Втілення в життя в багатьох країнах урядових програм по-

будованих на кейнсіанських постулатах, призвело до суттєвого 

зростання суспільного виробництва й подолання багатьох нега-

тивних явищ, що супроводжували економіку США та європейсь-

ких країн у 20—30-ті роки ХХ століття. 

Однак, кейнсіанство в цілому та його тлумачення кількісної 

теорії грошей, мали й деякі негативні наслідки. Один з них — 

неминуче зростання інфляції, оскільки зростання обсягу грошової 

маси не могло не призвести до значного зростання цін.  

Разом з тим, це не зменшує великого внеску Д. Кейнса у 

розвиток кількісної теорії грошей, а кейнсіанство стало одним із 

вагомих напрямів розвитку економічної теорії, який був успішно 

використаний у практиці суспільного виробництва багатьох країн. 

Не зважаючи на це, кейнсіанство від самого початку зазнало 

гострої критики з боку вчених, які виступали проти втручання 

держави в економіку. На підставі цих критичних виступів сфор-

мувалася нова течія в економічній теорії — монетаризм. 
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7.3. Сучасний монетаризм, як напрям розвитку  

кількісної теорії грошей 
 

Сучасний монетаризм виник як один із напрямів економіч-

ної думки у 60-х роках ХХ ст. у зв’язку з пошуком шляхів подо-

лання інфляції, тривале зростання якої ставилося за провали еко-

номічної політики, що проводилася за кейнсіанськими рецептами. 

Вважається, що формування сучасного монетаризму було 

започатковано виходом у світ наукових праць представників  

«чиказької школи» на чолі з М. Фрідменом «Дослідження в галузі 

кількісної теорії». 

Грошова сфера у монетаристів є відносно самостійною,  

відокремленою від сфери реальної економіки. 

Як послідовні прихильники кількісної теорії, монетаристи 

спираються у своїх дослідженнях на формулу «рівняння обміну» 

І. Фішера. Різниця лише в тому, що І. Фішер робить наголос на 

вплив грошового фактору (кількості грошей) на ціни, а монетари-

сти — на вплив цього чинника на обсяг номінального валового 

продукту. Тому рівняння обміну можна записати так:  

М · V = ВВП, 

де ВВП — номінальний валовий національний продукт. Але суть 

указаного рівняння і взаємозв’язок його складових від цього не 

змінюються. 

Що стосується позиції монетаристів відносно швидкості 

грошей та її впливу на економічні процеси, то, по їх розумінню 

величина V стабільна на коротких часових інтервалах і змінюєть-

ся лише на довготермінових інтервалах. Проте, відповідні зміни 

відбуваються плавно і можуть бути легко передбачатися. На під-

ставі такого висновку монетаристи абстрагувалися від такого 

чинника як V при визначенні впливу М на рівень цін всіх часових 

інтервалів. 

Таким чином, ігноруючи V (швидкість обігу грошей) вони 

повністю поділяють погляди представників класичної кількісної 
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теорії грошей, що на рівні вартості грошей впливає кількість 

грошей: чим вона більше, тим менше маса товарної вартості мо-

же бути придбання на одну грошову одиницю. 

Однак, монетаризм як сучасна теорія наукової думки не об-

межується тільки питаннями, які стосуються змісту кількісної тео-

рії грошей. У сучасному вигляді монетаризм містить дві складові: 

кількісну теорію грошей й специфічну теорію відтворення. Пред-

ставники сучасного монетаризму вважають — характерна особ-

ливість відтворювального процесу полягає в тому, що сучасна 

ринкова економіка являє собою самостійне збалансоване госпо-

дарство, в той час, як кейнсіанці, наполягають на наявність внут-

рішніх структурних суперечностей, притаманних ринковій еко-

номіці. Монетаристи основним протиріччям ринкової економіки 

вважали лише протиріччя між динамікою розвитку виробництва 

і грошовою масою, яка знаходиться в обігу. Виходячи з цієї пози-

ції головна практична мета монетаризму — досягнення оптима-

льного співвідношення між виробництвом і грошовою масою, що 

його обслуговує, оскільки оптимізація цього співвідношення є 

визначальним чинником забезпечення розвитку суспільного  

виробництва. 

Сучасний монетаризм дістав широке визнання в економіч-

ній науці, а його рекомендації — в економічній практиці. Його 

притягальна сила полягає в наступному: 

- по-перше, введення жорсткого правила поведінки для 

держави в грошовій сфері, що подібно до золотого стандарту; 

- по-друге, у простоті, легкості й надійності розв’язання 

занадто складних проблем: послаблення циклічності, підвищення 

рівня зайнятості, подолання інфляції. Для цього, на думку моне-

таристів необхідно державі тримати під жорстким контролем 

грошову пропозицію, забороняти будь-які вільності з боку дер-

жави при регулюванні грошової сфери; 

- по-третє, у явних симпатіях монетаристів до приватного 

підприємництва, захисту останнього від надмірного втручання 
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з боку держави та необхідність створення для приватного підприє-

мництва найсприятливіші конкурентні, фіскальні, монетарні умови 

для розвитку та ефективного функціонування. 

У теперішній час, сучасна монетарна практика базується як 

на рекомендаціях кейнсіанців, так і монетаристів. Що стосується 

операцій на відкритому ринку, які найбільш безпосередньо впли-

вають на пропозицію грошей (М), то вони ґрунтуються на моне-

таристських рецептах щодо проведення грошово-кредитної полі-

тики. Процентна політика, яка найбільш тісно пов’язана з інвес-

тиційними процесами — на кейнсіанських теоретичних положен-

нях та практичних рекомендаціях. Проте як одні, так і другі за-

стосовуються в практичній діяльності центральних банків в про-

цесі регулювання монетарної сфери. 

Монетаризм як наукова теорія значно відрізняється від мо-

нетаризму як одного з напрямів реалізації економічної політики 

держави. 

Монетаристьска політика, спираючись на основні теоретич-

ні положення монетарної теорії, так як і кейнсіанство, є складо-

вою державного регулювання економіки. Однак, змістом та за-

вданням державного регулювання економіки є створення най-

більш сприятливих умов для забезпечення економічної свободи 

для всіх господарюючих суб’єктів і високоефективної організації 

їх діяльності, що досягається, головним чином, за допомогою ре-

гулювання кредитно-грошових відносин. І це не випадково, оскі-

льки ідеологічно монетаризм спрямований не стільки на економі-

чне зростання, скільки на забезпечення економічної стабільності. 

 

 

7.4. Грошова політика України у світі монетаризму 
 

Реальна дійсність свідчить, що продумана економічна полі-

тика держави, що базується на теоретичних засадах монетаризму, 

здатна позитивно вплинути на основні макроекономічні показники 

суспільного виробництва. Це яскраво підтверджує досвід розви-
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нутих країн, який дуже важливий для України, що має великий 

потенційний ресурс і бажання увійти у Європейську спільноту. 

Грошово-кредитна політика України з моменту отримання 

незалежності пройшла дуже складний, звивистий шлях розвитку. 

Оцінюючи її характер на окремих етапах розвитку приходило до 

висновку, що вона поступово трансформувалася від суто кейнсі-

анського спрямування до монетаристьского, до кейнсіансько-

монетаристського синтезу. 

Саме ці теоретичні підходи повинні бути використані в про-

цесі розробки й реалізації сучасної політики України в грошовій 

сфері. Безперечно, що реалізація політики сучасного монетаризму 

в нашій державі передбачає такі дії: 

1) Створення й розвиток незалежної банківської системи. 

У реалізації цього напряму в Україні є певні досягнення. Створе-

но законодавчу базу для функціонування банківської системи, 

прийнято спеціальний закон про Національний банк України, діє 

досить розгалужена мережа комерційних банків та їх філії. Важ-

ливою віхою стало й становлення фонду гарантування вкладів  

фізичних осіб. Не зважаючи на наявність проблем у розвитку ба-

нківської системи, все ж таки, можна констатувати, що вона зда-

тна до подальших позитивних зрушень. 

2) Забезпечення вільної конкуренції і ціноутворення. Вже з 

початку переходу до ринкової економіки в Україні почався про-

цес лібералізації цін, що призвело до формування механізму ці-

ноутворення. Однак, сьогодні він діє не в повній мірі. Нагальною 

проблемою, яку необхідно розв’язувати — пошук оптимальних 

механізмів впливу держави на ціни, які були б адекватні ринку 

й створювали умови для раціональної поведінки держави щодо 

регулювання ринкових відносин. Гостро постає питання про лік-

відацію надзвичайно високого рівня монополізації й розвитку ві-

льної конкуренції та її захист. На жаль, незважаючи на певний 

прогрес на цьому напряму, для створення дійсно конкурентного 

середовища в економічному житті України необхідно зробити 

досить багато. 
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3) Зменшення податкового тиску на всіх господарюючих 

суб’єктів, функціонуючих у різних сферах економіки. Як відомо, 

однією з складових монетаризму, на відміну від кейнсіанства, було 

твердження щодо зменшення втручання держави в економіку,  

і в першу чергу, зменшення її перерозподільної функції. Остання 

і здійснюється переважно через податкову систему і державний 

бюджет. Для розв’язання цієї проблеми треба зменшити ставки 

податків з підприємців і населення, значно скоротити їх кількість. 

4) Зменшення бюджетного дефіциту за рахунок зменшення — 

дотацій, субсидій та витрат на соціальну сферу. Але цей напрям 

реалізації грошової (монетарної) політики слід втілювати в життя 

надзвичайно обережно, поступово, аби не завдати шкоди матері-

альному становищу певних верств населення. 

5) Контроль за обігом грошової маси, який здійснює Націо-

нальний банк України. 

6) Стримування інфляції. 

7) Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності. Політика 

на цьому напряму повинна бути активною, виваженою й помірно 

агресивною. Для України у цьому напряму є досить широке поле 

діяльності, особливо після підписання Угоди про асоціацію з Євро-

пейським союзом. 

8) Структурна перебудова економіки. І хоча цей напрям дія-

льності не пов'язаний безпосередньо з монетаристською концеп-

цією, він має визначальне і навіть доленосне значення для розви-

тку економіки України. Справа в тому, що монетаризм як один із 

напрямів державного регулювання економіки може ефективно 

впливати на останню тільки в умовах високорозвиненої системи 

ринкових відносин. В її межах грошова сфера є надзвичайно ела-

стичною і тісно пов’язана із суспільним виробництвом. В Україні 

склалася, за попередній період, дуже далека від оптимальної 

структура виробництва. Тому Україні конче потрібна структура 

перебудови економіки, яка може бути здійснена при наявності 

довгострокової стратегії. Під час її реалізації доцільно якомога 
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повніше використовувати саме монетариські важелі. Вони, як 

свідчить досвід високорозвинутих країн, можуть бути досить діє-

вими не тільки в забезпеченні рівноваги суспільного виробництва 

і його економічного зростання, а й сприяти досить якісним і ефек-

тивним у часі та наслідках структурним перетворенням. 

 
Запитання до самоконтролю 

 

1. Чим характерні умови, за яких виникла класична кількісна тео-

рія грошей? 

2. У чому полягає сутність кількісної теорії грошей? 

3. Кого вважають засновником кількісної теорії грошей? 

4. Які постулати покладено в основу кількісної теорії грошей 

представниками класичного періоду в розвитку цієї теорії? 

5. Розкрийте сутність «рівняння обміну». Чому воно вважається 

найбільш виразним виявом кількісної теорії грошей? 

6. Які фактори впливають на «купівельну силу грошей» за 

І. Фішером? 

7. У чому суть Кембриджської версії кількісної теорії грошей? 

8. Як представники Кембриджської школи розглядали емісію 

грошей, як екзогенну чи ендогенну? 

9. Як представники Кембриджської школи розглядали грошові 

рівноваги. Якою формулою відобразив А. Пігу цю рівновагу? 

10. У чому новизна наукового підходу Дж. Кейнса до грошей і їх 

ролі у суспільному виробництві? 

11. Чому кейнсіанство і, зокрема, його тлумачення кількісної тео-

рії грошей неминуче веде до посилення інфляції? 

12. У чому полягає суть монетаризму? 

13. Розкрийте основні постулати монетаризму як економічної 

теорії? 

14. Поясніть що означає «грошове правило» М. Фрідмана? 

15. Якою повинна бути теоретична база для розробки й реалізації 

грошової політики в Україні? 



В. Я. Швець, Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань  146 

Теми рефератів 
 

1. Номіналістична теорія грошей: її оцінка та аналіз. 

2. Характеристика металістичної теорії грошей. Аналіз помилок 

меркантилістів. 

3. Марженалізм як методологічна основа сучасних теорій грошо-

вих відносин. 

4. Зародження суть і процес еволюції кількісної теорії грошей. 

5. Основні ідеї «Кембриджської версії» кількісної теорії грошей. 

6. Зміст теорії «Касових залишок» і аналіз кембриджського рів-

няння. 

7. Кейнсіанський перехід до монетарного механізму економічного 

регулювання. 

8. Сучасні монетаристичні теорії грошей? 

 
Тести 

 

1. Суть металістичної теорії грошей полягає: 

а) у визначенні кількості грошей в обігу; 

б) золото і срібло за своєю природою вже є грішми; 

в) в ототожненні грошового обігу з товарним обміном; 

г) у запереченні функції грошей як міри вартості; 

ґ) у запереченні товарної природи грошей. 

2. Суть номіналістичної теорії грошей полягає: 

а) у запереченні товарної природи грошей; 

б) у запереченні функції грошей як міри вартості; 

в) у зазначенні грошей, що виконують допоміжну роль засобу 

рахунку і визначають мінові пропорції; 

г) у визначенні грошей як умовних знаків, що позбавлені внут-

рішньої вартості; 

ґ) в ототожненні грошового обігу з товарним обміном. 

3. «Трансакційна версія» кількісної теорії грошей ґрунтується: 

а) на рівнянні А. Пігу; 

б) на «рівнянні обміну»; 
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в) на рівнянні І. Фішера; 

г) на рівнянні Дж. Кейнса. 

4. Згідно з рівнянням Фішера, кількість грошей, необхідна для за-

безпечення обігу товарів і послуг: 

а) прямо пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП) 

та обернено пропорційна швидкості обігу грошової одиниці; 

б) прямо пропорційна швидкості обігу грошової одиниці й обер-

нено пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП). 

в) жодна з пропозицій не є правильна. 

5. Представники «кембриджської версії» кількісної теорії грошей: 

а) Д. Робертсон; 

б) Д. Рікардо; 

в) І. Фішер; 

г) А. Маршалл; 

ґ) Д. Юм; 

д) А. Пігу; 

е) Дж. Кейнс. 

6. Якщо маса грошей, необхідна для обігу, становить 900 млн. грн., 

кількість проданих товарів — 100 тис. грн., середня ціна одного 

товару — 12 грн., то середня обіговість грошової одиниці буде: 

а) 3 об./рік; 

б) 2,4 об./рік; 

в) 1,3 об./рік. 

7. Якою буде маса грошей в обігу, якщо кількість товарів для ре-

алізації — 200 тис. шт., ціна одного товару — 15 грн., обіго-

вість грошової одиниці — 10 об./рік: 

а) 450 тис. грн.; 

б) 300 тис. грн.; 

в) 500 тис. грн. 

8. Яким буде загальний обсяг грошового обігу, якщо середній за-

лишок грошей в обігу за рік склав 18600 тис. грн., кількість 

обігів грошової одиниці — 8: 

а) 180600 тис. грн.; 
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б) 148800 тис. грн.; 

в) 350150 тис. грн. 

9. Скільки обігів здійснить грошова одиниця за рік, якщо відомо, 

що обсяг ВНП за 2 роки був однаковий і разом становив 

20780 тис. грн., а середній залишок грошей в обігу за рік від-

повідно — 6400 тис. грн.: 

а) 3,2 об./рік; 

б) 1,6 об./рік; 

в) 4,3 об./рік. 

10. Дж. Кейнс виділив для аналізу накопичення грошей такі  

мотиви: 

а) узгодження; 

б) прибутковості; 

в) обачності; 

г) консолідований; 

ґ) трансакційний; 

д) спекулятивний. 

11. Мотив зберігання грошей Дж. Кейнса, який виникає з бажання 

уникнути втрат капіталу при зберіганні активів у формі облі-

гацій у період очікуваного підвищення норми позичкового 

процента: 

а) мотив обачності; 

б) трансакційний мотив; 

в) спекулятивний мотив. 

12. Із перелічених ознак визначити ті, що характеризують кіль-

кісну теорію Кейнса: 

а) держава не повинна втручатись у процес виробництва; 

б) офіційна економічна політика «знецінення власних грошей»; 

в) головна функція держави — можливість впливу на дина-

міку цін; 

г) гроші — один з важливих факторів формування інвести-

ційного попиту; 

ґ) природа грошей має тісний зв'язок з теорією трудової вар-

тості; 
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д) вартість грошей не залежить від їх матеріального змісту 

і визначається лише найменуванням. 

13. Із перелічених ознак визначити ті, що характеризують кіль-

кісну теорію Юма: 

а) купівельна сила грошей і ціни товарів встановлюється на 

ринку; 

б) визначення співвідношення між наявною грошовою масою 

та номінальною величиною ринку товарів і послуг; 

в) необхідність державної грошової політики. 

 
Задачі 

 

Задача № 1. 

Визначити кількість грошей як засобу обігу в продовж року, 

якщо відомо, що сума цін за реалізовані товари (послуги, роботи) 

становить 3500 млрд. грн. Сума цін товарів (послуг, робіт), про-

даних у продовж року з від термінуванням платежу, термін оплати 

яких не настав — 30 млрд. грн. Сума платежів за довгострокови-

ми зобов'язаннями, терміни яких настали — 182 млрд. грн. Сума 

взаємно погашуваних платежів упродовж звітного періоду —  

400 млрд. грн. Середня кількість обігів грошей за рік — 10. 

Задача № 2. 

Маса грошей обігу впродовж року становила 1 млн. грн., 

обіговість грошової одиниці — 8 обігів за рік. Визначити суму 

цін товарів для реалізації. 

Задача № 3. 

Заробітна плата працівника за місяць становить у середньому 

800 грн. Її витрачають щодня (трансакційні витрати) впродовж 

місяця рівними частинами так, що на останній день місяця зали-

шки повністю вичерпуються (дорівнюють 0). Знайти середній за-

лишок упродовж місяця та відношення між грошовим залишком 

і номінальним доходом. Розрахувати також названі показники, 
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якщо заробітну плату отримують двічі на місяць по 400 грн. 

На скільки прискориться обіг грошей? 

Задача № 4. 

Визначити середньозважений рівень цін, якщо відомо що 

необхідний обсяг грошової маси для обслуговування грошового 

обігу становить 350 млрд. грн., швидкість обігу грошей становить 

5 обігів, сума коштів на чекових рахунках — 56 млрд. грн., а швид-

кість обігу таких коштів вдвічі вища. Товарна маса в країні ста-

новить 9,24 млрд. умовних одиниць. 

Задача № 5. 

Визначте, як зміниться номінальний ВНП, якщо швидкість 

обігу грошей становить 6 обігів і залишається постійною, а гро-

шова пропозиція зросте з 250 до 400 млрд. дол. США. 

Задача № 6. 

Обсяг продукту, вироблений впродовж минулого року в кра-

їні, становить 750 тис. одиниць, ціна одиниці продукту становить 

150 грн., фізичні та юридичні особи постійно зберігають у формі 

грошових залишків 40 % свого номінального доходу. Визначити 

обсяг додаткового попиту на грошову масу. 
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Розділ 8 

КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 

 

8.1. Сутність кредиту та економічні чинники,  

що обумовлюють його необхідність 
 

Унаслідок розвитку процесів обміну товарами виникає кре-

дит. Кредитні відносини з’являються і розвиваються на підставі 

кругообігу капіталу, який є безперервним, але при цьому не від-

кидаються коливання, приливи та відпливи грошових коштів, коли-

вання потреб у ресурсах і джерелах їх покриття. 

За допомогою кредиту як невід’ємного атрибута товарного 

виробництва усувається невідповідність між часом виробництва 

та часом обігу, вирішується відносне протиріччя між тимчасовим 

накопиченням коштів і необхідністю їх використання в народному 

господарстві. 

Необхідність кредиту в умовах ринкової економіки тісно 

пов’язана з особливостями кругообігу індивідуальних капіталів. 

Кредит потрібний також для становлення нових підприємств мало-

го та середнього бізнесу, впровадження нової техніки і технологій. 

Завдяки кредиту зменшується час на задоволення господар-

ських і особистих потреб; кредитори мають змогу отримати додат-

кові грошові кошти при передачі певної суми вільних ресурсів 

позичальнику. 

Отже, необхідність кредиту зумовлена існуванням товарно-

грошових відносин. Його передумовою є наявність вільних кош-

тів у суб’єктів економічних відносин і поточних або майбутніх 

доходів — у позичальників. Конкретні причини, що зумовлюють 

необхідність кредиту, — невизначеність потреби в обігових кош-

тах, а також поява потреби у створенні та відтворенні основного 

капіталу. 

За своєю сутністю кредит — це суспільні відносини, що ви-

никають між економічними суб’єктами у зв’язку з передаванням 
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один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) 

на засадах поверненості, строковості та платіжності. Кредит при-

значений задовольняти тимчасові потреби у додаткових коштах 

одних економічних суб’єктів та сприяти вигідному розміщенню 

вільних коштів для других. 

Кредитні відносини мають ряд специфічних ознак, які хара-

ктеризують їх як окрему, самостійну економічну категорію. 

Основними ознаками кредитних відносин, що становлять 

сутність кредиту слід вважати такі: 

- по-перше, учасники кредитних відносин повинні бути 

економічно самостійними, бути власниками певної маси вартості 

й вільно нею розпоряджатися, функціонувати на основі самодо-

статності та самоокупності, нести економічну відповідальність за 

своїми зобов’язаннями; 

- по-друге, кредитні відносини є добровільними та рівноп-

равними. Економічна самостійність суб’єктів кредитних відносин 

робить їх адекватними системі ринкових відносин. 

- по-третє, кредитні відносини не змінюють власника цін-

ностей, з приводу яких вони виникають. Кредитор залишається 

власником переданої в борг власності, а позичальник отримує її 

лише у тимчасове розпорядження та зобов’язаний повернути її 

власникові; 

- по-четверте, кредитні відносини є вартісними, оскільки 

виникають у зв’язку з рухом вартості грошей чи матеріальних 

цінностей. Однак, вони не є еквівалентними, тому що кожне пе-

реміщення вартості не супроводжується зустрічним рухом відпо-

відного еквівалента; 

- по-п’яте, нееквівалентність кредитних відносин значно 

посилює в механізмі їх реалізації роль чинника платності за яким 

позичальник повертає власникові більшу масу вартості, ніж сам 

одержує від нього. 

Платність кредитних відносин істотно відрізняє їх від інших 

вартісних відносин і є їх видовою ознакою. 
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Кредитні відносини на мікроекономічному рівні є перерв-

ними, оскільки після повернення одержаної в борг вартості 

й сплати процента вони перериваються. 

Кредитні відносини на макроекономічному рівні, навпаки, 

підтримуються безперервно, як безперервний рух вартості в про-

цесі суспільного відтворення. Економічні суб’єкти, закінчуючи 

відносини з приводу однієї суми вартості, чи з одним контраген-

том, постійно вступають у кредитні відносини з іншими контр-

агентами, або з тими самими, але з приводу інших сум вартості. 

Тому кредитні відносини виходять за межі відносин двох економіч-

них суб’єктів, що надає їм характер загальносуспільних відносин. 

На основі безперервності кредитних відносин утворюється 

ще одна їх сутнісна ознака — здатність забезпечувати зростання 

вільної вартості, тобто її капіталізація. Таким чином формується 

позичковий капітал. 

З метою конкретизації сутності кредитних відносин виділя-

ють окремі їх елементи.  

Йдеться про об’єкти й суб’єкти кредитних відносин.  

Об’єктом кредитних відносин є грошові чи матеріальні цін-

ності, щодо яких укладається кредитна угода. 

Суб’єкти кредитних відносин: 

- кредитор — сторона, що передає вартість у грошовій або 

натуральній формі іншому суб’єктові ринку на засадах поверне-

ності, строковості й платності; 

- позичальник — сторона, яка отримує позику. 

Кредит — це самостійна економічна категорія, що функціо-

нує поряд з іншими категоріями, не змінюючи їх та не поступаю-

чись їм сферою свого призначення. 

Кредит — це економічні відносини між суб’єктами ринку з 

приводу перерозподілу вартості на засадах поверненості, строко-

вості та платності. Від грошей кредит відрізняється такими рисами: 

- у них різний склад суб’єктів; 

- різний характер вартості; 
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- різне призначення в процесі суспільного відтворення; 

- кредит за сферою використання є більш вузькою катего-

рією, ніж гроші; 

- рух грошей між суб’єктами кредиту не змінює власника 

вартості на відміну від грошових відносин де власник вартості 

завжди змінюється. 

Із поняттям кредиту тісно пов’язане поняття позичкового 

капіталу. 

Позичковий капітал являє собою грошовий капітал, що при-

носить прибуток у вигляді відсотка. Процес перетворення грошо-

вого капіталу в позичковий капітал пов'язаний з наданням його 

в позику. 

У разі, коли грошовий капітал витрачається на придбання 

робочої сили й засоби виробництва, то він не перетворюється 

в позичковий капітал, а використовується як продуктивний капітал. 

Позичковий капітал як одна з форм капіталу пройшло доволі 

довгий історичний шлях свого розвитку. Його попередником був 

лихварський капітал. Останній існував задовго до виникнення 

капіталістичних відносин. Як і позичковий капітал, лихварський 

капітал теж являє собою грошовий капітал, що надавався в позику 

й приносив його власникові прибуток у вигляді відсотка. 

Однак, між позичковим і лихварським капіталом існують 

суттєві відмінності: 

- по-перше, лихварський капітал виражав відносини, які 

виникали між власником цього капіталу, з одного боку, і перева-

жно дрібними виробниками, або іншими суб’єктами — з другого 

боку. Позичковий капітал виражає відносини між його власни-

ком, з одного боку та власниками промислового, торгівельного 

капіталу й населенням — з другого боку; 

- по-друге, рівень відсотка, який отримував власник лих-

варського капіталу, завжди був занадто високим. Головне, що від-

соток за використання позичкового капіталу це тільки частина 

додаткового продукту, тоді як лихварським капітал, як правило, 
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поглинав увесь додатковий продукт, а більше всього й частину 

необхідного продукту; 

- по-третє, лихварський капітал, на відміну від позичкового, 

не сприяв розвитку суспільного виробництва. Позитивними наслід-

ками функціонування лихварського капіталу, слід вважати тільки 

те, що створив умови для первісного нагромадження капіталу. 

Відсоток, який приносить позичковий капітал своєму влас-

нику становить тільки частину додаткового продукту. Другу час-

тину становить той додатковий продукт, який привласнює підп-

риємець-позичальник. Тобто додатковий продукт розподіляється 

на дві частини. 

Загалом, особливості позичкового капіталу розкривають 

специфіку тих нових відносин — відносин розвинутого товарного 

виробництва, складної системи ринкових відносин. Позичковий 

капітал стає одним із визначальних важелів трансформації тради-

ційної товарно-грошової системи суспільного виробництва в то-

варно-кредитну. 

 

 

8.2. Теоретичні концепції кредиту 
 

Перші системні уявлення про кредит сформувались в кінці 

ХVІІІ століття. У цей час розпочалися дослідження механізму 

зв’язків кредиту з суспільним виробництвом, почався процес фор-

мування суті наукової теорії кредиту. Сьогодні в теоретичному 

осмисленні кредиту є дві основні теорії: натуралістична й капі-

талотворча. 

До засновників натуралістичної теорії кредиту належать ан-

глійські економісти А. Сміт, Д. Рикардо. У подальшому вона 

отримала розвиток у працях відомих вчених: Дж. Міля, Ж. Сея, 

А. Маршала. 

Суть натуралістичної теорії полягає в тому, що в позику  

надається не позичковий капітал, а продуктивний капітал, тобто 
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капітал у його речовій формі. Основні постулати натуралістичної 

теорії зводяться до наступного: 

- об’єктом кредиту є натуральні, тобто не грошові, матері-

альні цінності; 

- позичковий капітал ототожнюється з реальним капіталом; 

- кредит виконує пасивну роль, а банки — це звичайні по-

середники. 

Отже, кредит трактувався як засіб перерозподілу матеріаль-

них цінностей у натуральній формі, не визнаючи ролі банків 

у створенні кредиту, участі кредиту в сприянні розширеного ка-

піталістичного відтворення. 

Водночас представники натуралістичної теорії обґрунтували 

такі положення щодо кредиту: 

- кредит не створює реального капіталу; 

- кредит залежить від виробництва; 

- кредит залежить від позичкового процента, від коливань 

і динаміки прибутку. 

Заслугою представників натуралістичної теорії слід вважати 

те, що вони непросто визнавали зв'язок кредиту з процесами  

виробництва, а виходили з первинності виробництва й вторинно-

сті кредиту. Вони переконливо довели, що кредит сам по собі не 

може створювати реального капіталу. Реальний капітал виникає 

тільки в процесі виробництва. Процент, прихильники натураліс-

тичної теорії розглядали як частину прибутку, створеного в про-

цесі виробництва, визнавали залежність норми процента від нор-

ми прибутку. 

Проте натуралістична теорія має й суттєві недоліки: 

- її представники не розуміли специфіки позичкового капі-

талу як особливої складової промислового капіталу, що виступає 

в процесі свого руху в грошовій формі; 

- в умовах ще відносно слабкого розвитку системи ринко-

вих відносин вони не бачили потужного зворотного впливу пози-

чкового капіталу на суспільне виробництво; 
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- роль банків вони зводили до простого посередництва, го-

ловною функцією яких було забезпечення за допомогою грошей 

перерозподілу матеріального багатства в його натуральній формі; 

- нерозвиненість грошового ринку, не дозволяло їм розгля-

нути відсоток за кредит, його рівень залежно від співвідношення 

попиту й пропозиції грошей. 

Сутність капіталотворчої теорії кредиту визначається таки-

ми основними положеннями: 

- по-перше, кредит, як і гроші є безпосередньо капіталом, 

багатством, а тому розширення кредиту означає нагромадження 

капіталу; 

- по-друге, банки — це не посередники в кредиті, а творці 

капіталу, тобто «фабрики кредиту»; 

- активні операції банків є первинними відносно пасивних 

операцій. 

Подальший розвиток капіталотворчої теорії кредиту пов'я-

заний з науковими розробками Дж. Кейнса. Він наполягав, що в 

суспільстві діє основний психологічний закон, зміст якого поля-

гає в тому, що зі зростанням доходів населення його попит збі-

льшується меншою мірою ніж доходи. Це в свою чергу призво-

дить до виникнення неефективного попиту й стає причиною  

виникнення кризових явищ в економіці. Серед заходів, які мо-

жуть змінити ситуацію на краще це кредит. Проте, вплив кредиту 

на попит не є прямим (особливо стосовно попиту на засоби вироб-

ництва), а опосередкованим і діє через норму відсотка: механізм 

полягає в тому, що збільшення пропозиції грошей призводить до 

зниження відсотка. В свою чергу, збільшення пропозиції грошей 

призводить до зростання обсягу інвестицій спрямованих у суспі-

льне виробництво. 

Установлення Кейсом залежність зростання економічної ак-

тивності й занятості від зниження позичкового процента, а в кін-

цевому підсумку — від кредитної експансії, базуються на кіль-

кісній теорії грошей і капіталотворчої теорії кредиту. 
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Реалізація теоретичних положень Дж. Кейнса в практиці  

організації державного регулювання економіки дала свої пози-

тивні результати. Однак, втілення його теоретичних поглядів, як 

і його попередників, у розробці капіталотворчої теорії кредиту, 

в деякій мірі сприяли розвитку інфляційних процесів, хоча 

Дж. Кейнс уже не стояв на позиціях необмежених капіталотвор-

чих можливостей кредиту. 

Деякі положення капіталотворчої теорії кредиту знайшли 

своє відображення у теоретичних розробках представників нео-

кейнсіанства та кейнсіансько-монетариського синтезу. Методи 

грошово-кредитної експансії та рестрикції, що базуються на ідеях 

капіталотворчої теорії знайшли своє відображення в світовій 

практиці грошово-кредитного регулювання ринкової економіки.  

Разом з тим, накопичений досвід теоретичного аналізу кре-

диту та його практичного застосування щодо макроекономічного 

регулювання дає підстави стверджувати, що в тривалому спорі 

представників натуралістичної та капіталотворчої теорій кредиту 

жодна із сторін не перемогла: і ті і інші мають рацію. Банки од-

ночасно є і посередниками й «фабриками» грошового капіталу. 

Активні операції комерційних банків хоч і є первинними віднос-

но пасивних операцій, однак держава чітко обмежує обсяги цих 

операцій. Позичковий капітал, здійснюючи самостійний рух, не 

може, однак, зовсім відірватися від реального капіталу і його са-

мостійність має відносний характер. І тому сучасна наукова дум-

ка з теорії кредиту також розвивається по шляху синтезу окремих 

ідей натуралістичної та капіталотворчої теорії. 

 

 

8.3. Закономірності руху кредиту та принципи кредитування 
 

Закономірності руху кредиту безпосередньо пов’язані із його 

сутністю як економічної категорії. 

На мікроекономічному рівні основними закономірностями 

руху кредиту є: 
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- зворотність руху вартості, що передана в позичку. Цей 

рух кредитних коштів суттєво відрізняється від власних та бю-

джетних коштів, які в обороті позичальника. Власні кошти  

постійно залишаються в обороті економічного суб’єкта. Кошти 

одержані з бюджету не мають умов обов’язкового повернення їх 

у бюджет, вони стають власністю того чи іншого суб’єкта; 

- тимчасовість перебування позиченої вартості в обороті 

позичальника, яка визначається тривалістю одного кругообороту 

його капіталу; 

- збереження позиченої вартості в процесі руху й повер-

нення її до кредитора в повному обсязі; 

- залежність маси наданої позички від наявних обсягів ві-

льних коштів. Ця закономірність зумовлена реальним характером 

об’єкта кредитування. Надання в позичку неіснуючих коштів не-

минуче призведе до розбалансованості ринку, кризових явищ 

у монетарній сфері. 

На макроекономічному рівні закономірності руху кредиту 

наступні: 

- кількісні параметри розвитку кредиту (мається на увазі 

динаміка зростання кредитних вкладень) повинні бути адекват-

ними динаміці обсягів ВВП. Якщо темпи зростання кредитних 

вкладень будуть істотно випереджати темпи зростання ВВП, від-

будеться надмірне розбухання грошового капіталу, виникне за-

гроза фінансової кризи, інфляції. І, навпаки, якщо темпи розвитку 

кредиту відставатимуть від зростання ВВП, економіці загрожує 

демонетизація, платіжна криза; 

- оскільки кожна позичкова операція є двоякою — як ви-

мога і як зобов’язання, як актив і пасив, загальні суми кредитних 

вкладень і позичених ресурсів у макромасштабах завжди балан-

суються. Цим рух кредиту на макрорівні відрізняється від руху 

власного капіталу та бюджетних ресурсів; 

- зворотність і платність кредиту робить його найбільш 

адекватним ринковим умовам,інструментом фінансування зрос-

тання капіталу в реальному секторі економіки. Кредиту належить 
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вирішальна роль у переміщенні величезних обсягів заощаджень із 

сфері особистого споживання коштів у сферу виробничого спо-

живання; 

- платіжність кредиту і здатність приносити дохід обом його 

суб’єктам визначають таку закономірність міжгалузевого руху 

кредиту, як отримання коштів із галузей й секторів економіки 

з низькою рентабельністю у високорентабельні галузі, види вироб-

ництва. Ця закономірність руху кредиту визначає його важливу 

роль у забезпеченні ефективного функціонування економіки. Не-

від’ємною ознакою будь-якого кредиту є не тільки закономірності 

його руху, а й принципи, на яких базуються кредитні відносини. 

До основних принципів кредитування відносяться: 

- по-перше, зворотність (повернення) кредиту, що означає — 

ті фінансові ресурси, які були взяті в позичку, обов’язково повин-

ні бути повернені; 

- по-друге, терміновість. Кожна позика має межі, за якими 

кредитні відносини припиняються й позичальник втрачає право 

далі використовувати надані ресурси; 

- по-третє, платність, яка реалізується в тому, що за вико-

ристання наданих у позику ресурсів треба платити певну суму 

(відсоток).  

Цей принцип стимулює позичальника до організації най-

більш ефективного використання кредиту. 

Усі принципи кредитування тісно між собою пов’язані, тому 

що вони виявляють сутність кредиту і тільки в комплексі можуть 

забезпечити її реалізацію. Тобто, для ефективного кредитування 

їх дотримання є безумовною необхідністю. 

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. Чим викликана необхідність кредиту? 

2. Визначить сутність кредиту як економічної категорії. 

3. Назвіть суттєві риси, що відрізняють кредит від інших еконо-

мічних категорій. 
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4. Які існують дискусії щодо сутності кредиту? 

5. Дайте визначення суті позичкового капіталу. 

6. У чому полягають основні відмінності лихварського капіталу 

від позичкового? 

7. Назвіть основні джерела формування позичкового капіталу. 

8. Що спільного та які відмінності між економічними категоріями 

«гроші» та «позичковий капітал»? 

9. Які існують суттєві відмінності між кредитом та грошима? 

10. Кредит — явище статики чи динаміки? Обґрунтуйте свою ві-

дповідь. 

11. Які стадії Ви можете виділити у відтворювальному русі кре-

диту? 

12. Назвіть основні принципи організації кредитних відносин. 

13. У чому полягають функції кредиту у ринковій економіці? 

14. Визначте відмінності та взаємозв’язок між поняттями «функ-

ції» та «роль кредиту». 

15. Назвіть джерела формування кредитних ресурсів у суспільстві. 

16. Назвіть основні закономірності руху кредиту на мікро- і на 

макрорівнях. 

 
Теми рефератів 

 

1. Сутність кредиту та його зв'язок з іншими економічними кате-

горіями. 

2. Передумови виникнення кредитних відносин та їх специфіка. 

3. Вплив кредиту на капіталізацію грошових відносин. 

4. Провідні теорії кредиту у світі сучасних поглядів на грошово-

кредитне регулювання економіки. 

5. Розвиток кредиту в економіці України. 

 
Тести 

 

1. У чому полягає суть кредиту: 

а) це економічні відносини, пов’язані з передачею вартості від 

кредитора до позичальника; 
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б) це економічні відносини, пов’язані з перерозподілом вартості 

між галузями економіки та регіонами; 

в) це економічні відносини з приводу перерозподілу вартості 

на засадах зворотності, строковості й платності; 

г) це економічні відносини між суб’єктами грошового ринку з 

приводу перерозподілу вартості. 

2. Необхідність використання кредиту зумовлено: 

а) збитковістю підприємства; 

б) коливанням потреби у коштах; 

в) нерівномірністю отримання прибутку підприємствами; 

г) рівнем рентабельності підприємства по окремих видам товарів. 

3. Положення натуралістичної теорії кредиту: 

а) кредит не створює реального капіталу; 

б) кредиту належить вирішальна роль у розвитку економіки; 

в) банки є простими посередниками; 

г) банки є творцями капіталу; 

ґ) кредит може бути необмеженим; 

д) кредит залежить від позичкового проценту; 

е) кредит залежить від виробництва; 

є) кредит може створювати багатство. 

4. Положення капіталотворчої теорії кредиту: 

а) кредит не створює реального капіталу; 

б) кредиту належить вирішальна роль у розвитку економіки; 

в) банки є простими посередниками; 

г) банки є творцями капіталу; 

ґ) кредит може бути необмеженим; 

д) кредит залежить від позичкового проценту; 

е) кредит залежить від виробництва; 

є) кредит може створювати багатство. 

5. За допомогою кредиту перерозподіляється: 

а) вартість грошей у грошовій та товарній формах; 

б) тільки уречевлена вартість у матеріальних цінностях; 

в) тільки грошові кошти. 
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6. Який із принципів банківського кредитування дає змогу бан-

кам не допускати збитків від неповернення боргу внаслідок 

неплатоспроможності позичальника: 

а) цільовий характер кредиту; 

б) зворотність; 

в) строковість; 

г) забезпеченість; 

ґ) платність. 

 



В. Я. Швець, Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань  164 

Розділ 9 

ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ 
 

 

9.1. Форми та види кредиту та ознаки їх класифікації 
 

Кредит як загальна форма руху позичкового капіталу, ви-

ступає в конкретних формах, обумовлених функціональною 

спрямованістю руху цього капіталу, особливостями організації 

даного руху, специфікою суб’єктів кредитних відносин.  

Для наукового обґрунтування щодо трактування сутності 

форм та видів кредиту, ознак їх класифікації необхідно, насампе-

ред, виробити єдиний методологічний підхід до вивчення крите-

ріїв його класифікації. Як вважають деякі вітчизняні науковці та-

кий підхід повинен враховувати: 

- відмінності самих понять форми та види; 

- відмінності у внутрішній структурі кредиту та її окремих 

елементів; 

- практичну доцільність та зручність у користуванні. 

Враховуючи, що кредит — явище суспільне (система еко-

номічних відносин) то про його форму можна говорити з деякою 

умовністю, як про найбільш загальний вигляд, якого він може  

набувати в процесі руху у який не розкриває його внутрішньої 

сутності та структури. Тому й критеріїв для визначення форм 

кредиту не багато. 

Найбільш загальним проявом кредиту є форма позиченої  

вартості, в якій вона рухається між кредитором і позичальником. 

Таких форм може бути дві: товарна й грошова. 

У товарній формі кредит надається у разі продажу товару 

з відстрочкою платежу (комерційний кредит), при оренді майна, 

надання речей чи приладів у прокат, погашення міждержавних 

боргів, поставки товарів. 

Як правило, у грошовій формі надають свої позички банки, 

міжнародні фінансово-кредитні установи, уряди тощо. Широко 
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використовує грошову форму кредиту населення, коли розміщує 

свої заощадження у банківські депозити, одержуючи позички 

у банках. 

Що стосується видів кредиту, то вони класифікуються за різ-

ними критеріями.  

Залежно від суб’єктів кредитних відносин виділяють таки 

види кредиту: 

- комерційний (надається одним товаровиробником іншо-

му в вигляді продажу товарів з відтермінуванням платежу і, за-

звичай, оформляється векселем); 

- банківський (надається банками, зазвичай, у грошовій 

формі; банки можуть виступати не лише кредиторами, а й пози-

чальниками); 

- державний (надається юридичним та фізичним особами 

державі в особі центральних та місцевих органів влади); 

- міжнародний (надаються позичкові капітали одних країн 

іншим у тимчасове користування на засадах поверненості, стро-

ковості, платності). 

Залежно від сфери економіки, у яку спрямовується позичена 

вартість виділяють: 

- виробничий кредит, що використовується на формування 

основного й оборотного капіталу, тобто на виробничі цілі; 

- споживчий кредит, що спрямовується на задоволення 

особистих потреб, тобто обслуговування сфери особистого спо-

живання. 

За терміном, на який надається кредит у користування пози-

чальнику виділяють наступні види кредиту: 

- короткострокові (до одного року); 

- середньострокові (до п’яти років); 

- довгострокові (понад п’ять років). 

За галузевою спрямованістю виділяють такі види кредиту: 

- кредити в промисловості; 

- кредити в сільське господарство; 
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- кредити в торгівлі; 

- кредити в будівництві; 

- кредити в інші галузі. 

Залежно від цільового призначення можна виділити такі 

види кредиту: 

- кредит на формування виробничих запасів; 

- кредит на витрати виробництва; 

- кредит на створення запасів готової продукції; 

- кредити, пов’язані виникненням тимчасових розривів 

у платежах, якщо економічні суб’єкти повинні здійснювати пла-

тежі, а призначені для цього кошти не надійшли чи надійшли із 

запізненням або не в повному обсязі (виплата заробітної плати 

розрахунки з постачальниками, з бюджетом). 

За організаційно-правовими ознаками та умовами надання 

розрізняють слідуючи кредити: 

- прямий і опосередкований; 

- строковий, прострочений і пролонгований; 

- реальний, сумнівний, безнадійний; 

- платний, безплатний. 

Кожний із видів кредиту характеризує певну грань його 

внутрішньої сутності, а в сукупності вони дають чітке уявлення 

про складну структуру кредиту й процес його руху в межах товар-

ної й грошової форм. 

Рух позичкового капіталу характеризується тим, що в під-

сумку він приносить його власникові прибуток у вигляді процента. 

В умовах ринкової економіки його сутність полягає у тому, 

що позичковий процент є платою за користування позичковим 

капіталом, його ціною. При цьому між кредитором і позичальни-

ком відносно величини процента, строків і величини процента, 

строків і методів його сплати виникають певні економічні відно-

сини, тому процент є економічною категорією. 

Процентна сума повністю переходить від позичальника до 

кредитора. Цей перехід вартості за напрямом протилежний рухові 
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кредиту, що надається але збігається з рухом кредиту, котрий по-

вертається. Проте сплата процента, як правило, не збігається в 

часі з поверненням кредиту. Вона може здійснюватися раніше чи 

пізніше останнього. 

Джерелом сплати процента є додаткова вартість, що ство-

рюється у процесі виробництва, а його кількісним визначенням — 

його ставка, або норма. 

Формування процентної ставки залежить від багатьох чин-

ників, а саме: 

- рівня облікової ставки НБУ; 

- терміну надання позики; 

- особливостей забезпечення кредиту; 

- платоспроможності й авторитету позичальника; 

- темпу інфляції; 

- перспектив зміни ринкової кон’юнктури; 

- інших чинників. 

Сукупність цих чинників (факторів) визначає межі дифере-

нціації кредитного процента. 

У банківській практиці використовується поняття маржі. 

Маржа — це різниця між процентними ставками (в загаль-

ному розумінні), а в процесі кредитування — різниця між став-

ками виданих кредитів (ставки позичкового процента) і ставками 

залучених коштів (ставки депозитного процента). Величина маржі 

має бути такого рівня, щоб забезпечити належну рентабельність 

комерційного банку і створювати фінансові ресурси для його ро-

звитку. Показником, що кількісно характеризує плату за кредит, 

є норма процента, або процентна ставка, що розраховується за 

формулою:  

Н = Д/К – 100 %, 

де Д — річний дохід на позичковий капітал; К — середньорічна 

сума наданого кредиту. 

Норма процента залежить від величини норми прибутку, яка 

є максимальною межею норми процента. Мінімальну межу нор-
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ми процента точно визначити не можливо, але вона повинна пок-

ривати витрати кредитора, пов’язані з операцією, і приносити 

йому хоча б мінімальний дохід. 

Основними видами процентних ставок є: 

- ринкова (формується безпосередньо на ринку позичкових 

капіталів); 

- середня (формується за певний період часу). 

На розмір процентної ставки за кредити впливають такі фа-

ктори: 

- макроекономічні (рівень інфляції; рівень облікової ставки 

центрального банку; попит та пропозиція на кредитному ринку); 

- мікроекономічні (термін користування кредитом; розмір 

кредиту; рівень ризику). 

Для нарахування простих процентів за депозитами і креди-

тами банків використовують формулу: 

К = (С · Т · П)/(360 · 100), 

де К — розмір плати за користування коштами; С — сума креди-

ту чи депозиту; Т — термін користування грошима (у днях); П — 

процентна ставка. 

Нарахування складних процентів здійснюється так: 

FV  =  P · (1 + R)
п
, 

де FV — розмір плати за користування коштами; Р — сума нада-

них коштів; R — процентна ставка; П
 
— кількість періодів. 

Рівень норми позичкового процента встановлюється під 

впливом конкуренції на ринку позичкового капіталу й залежить 

від співвідношення попиту та пропозиції позичкового капіталу. 

Чим більший попит на кредит, тим вища норма процента. 

Залежно від способу визначення розрізняють два види нор-

ми процента: 

1) Ринкова норма процента — це та його норма, яка склада-

ється на ринку позичкового капіталу на конкретний період часу. 

Вона відбиває загальну кон’юнктуру ринку, а певною мірою й 

очікування суб’єктів кредитних відносин. 
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2) Середня норма відсотка — відображає середню норму 

процента за відносно великі відрізки часу та дає змогу виявити 

довгострокові тенденції зміни в кон’юнктурі на ринках позичко-

вого капіталу та зміни в економіці країни в цілому. 

 

 

9.2. Функції та роль кредиту 
 

Сутність кредиту як і будь-якого економічного явища реалі-

зується в його функціях. 

Поняття функції стосується кредиту взагалі, а не якогось 

окремого його виду, чи окремої форми. Функції кредиту сприя-

ють його консолідації як цілкового явища й виокремленню його з 

інших економічних явищ у самостійну категорію. 

Виділяють такі функції кредиту: 

1) Перерозподільна функція полягає в тому, що матеріальні 

та грошові ресурси, які були вже розподілені й передані у влас-

ність економічним суб’єктам, через кредит перерозподіляються 

й спрямовуються у тимчасове користування іншим суб’єктам,  

не змінюючи їх первинного права власності. Такий перерозподіл 

не є суто механічним явищем та має велике економічне значення: 

- по-перше, кошти, вивільнені в одних ланках процесу від-

творення, спрямовуються в інші, що прискорює оборот капіталу, 

сприяє розширенню й якісним змінам (модернізації виробництва);  

- вільні кошти через кредит спрямовують у ті ланки суспі-

льного виробництва, на продукцію яких передбачається зростання 

попиту. Це створює можливість для прогресивного коригування 

всієї структури виробництва, зростанню його ефективності. Ця 

функція досить яскраво виражає призначення кредиту. 

2)  Капіталізації вільних грошових доходів. Суть цієї функ-

ції полягає у трансформації завдяки кредиту грошових заоща-

джень та нагромаджень юридичних і фізичних осіб у вартість, що 

дає дохід. Така трансформація забезпечується через зворотній 

рух та платність кредиту. Будь-яка маса вільної вартості, будую-
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чи передана в позичку, не змінюючи власника, приносить йому 

дохід, тобто набуває форми позичкового капіталу. Реалізація цієї 

функції кредиту виражає сутність його ознаки — зворотність 

і платність. 

3)  Контрольно-стимулююча функція включає економічний 

аналіз та оцінювання економічного стану контрагентів, визначення 

кредитоспроможності позичальника, прогнозування можливих 

ризиків. На цьому ґрунті визначаються відповідні умови креди-

тування, які оформлюються кредитною угодою. Необхідність до-

тримування умов кредитування стимулює економічну поведінку 

суб’єктів кредиту. 

Але ця функція не обмежується рівнем, тільки, господарюю-

чого суб’єкта. Кредитні установи — це певна системна сукупність, 

і тому, всі кредитні відносини виступають як система. А вона в 

умовах сучасної регульованої ринкової економіки є одним з най-

більш важливих об’єктів державного регулювання економіки. 

Тобто, контролююча функція кредиту перетворюється на 

макрорівні в контрольно-регулюючу функцію і реалізується в тому, 

що держава цілеспрямовано впливаючи на організацію й функці-

онування всієї сукупності кредитних відносин, створює умови 

для досягнення певних цілей у суспільному виробництві. 

Свої функції кредит може успішно виконувати лише в рин-

кових умовах, саме тоді сутність кредиту й закономірності його 

руху проявляються найповніше. 

Виконання кредитом певних функцій, безпосередньо через 

які виявляється його сутність, визначає надзвичайно велику роль, 

яку відіграє кредит у розвитку й ефективному функціонуванні 

ринкової економіки. 

У своїй перерозподільній функції кредит, який характеризу-

ється високою мобільністю, активно впливає на всі процеси сус-

пільного відтворення, значною мірою регулюючи його грошовий 

капітал. Грошовий капітал як загальний ресурс з допомогою кре-

диту переливається з однієї галузі економіки в іншу, з одного ре-

гіону в інший. 
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Крім того, кредит відіграє значну роль в організації розра-

хунків — готівкових і безготівкових. Маючи можливість отримати 

кредит суб’єкти господарювання спрямовують отримані кошти на 

збільшення обсягів виробництва, забезпечують безперебійність 

кругообороту основного й оборотного капіталу. Кредит дає мож-

ливість уникнути кризових явищ як на мікро- так і макрорівнях. 

Безперечно важлива роль кредиту у вирішенні таких задач 

як реструктуризації вітчизняної економіки, зростання ефективно-

сті виробництва, зменшення його матеріалоємності та енергоєм-

ності. 

У сучасних умовах через дефіцит власного капіталу для 

України надзвичайно важливе значення має розвиток кредиту 

в міжнародній сфері, інтенсифікація кредитних відносин із між-

народними валютно-фінансовими установами: Міжнародним ва-

лютним фондом, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, 

Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим бан-

ком, Банком міжнародних розрахунків. 

В умовах високого рівня розвитку міжнародних відносин 

міжнародний кредит відіграє велику роль у вирішенні як тактич-

них, так і стратегічних завдань, що постають перед тією чи ін-

шою країною. Яскравим прикладом цього є Україна, яка плідно 

співробітничає з багатьма міжнародними фінансово-кредитними 

установами. 

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. У чому полягають розбіжності у трактуванні форм і видів кре-

диту, що мають місце в літературі? 

2. За якими критеріями правомірно виділяти форми і види кредиту? 

Чи можуть бути однаковими критерії для класифікації форм і 

видів кредиту? 

3. Які форми кредиту Ви можете назвати і за якими критеріями 

вони виділені? 
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4. Які види кредиту Ви можете назвати і за якими критеріями 

вони виділені? 

5. Дайте визначення комерційному кредиту? 

6. Визнаєте суть банківського кредиту. 

7. Яку роль відіграє банківський кредит у розвитку суспільного 

виробництва? 

8. Дайте визначення споживчому кредиту та надайте йому зага-

льну характеристику. 

9. Дайте визначення державному кредиту та розкрийте його істо-

ричну еволюцію. 

10. Дайте визначення міжнародного кредиту та розкрийте його 

значення для країн позичальників. 

11. Дайте визначення іпотечного кредиту. 

12. У чому полягає призначення меж кредиту і чим вони визна-

чаються? 

13. Чому процент є економічною категорією? 

14. Дайте визначення норми відсотка. 

15. Назвіть найбільш важливі фактори, які впливають на норму 

відсотка. 

16. Дайте класифікацію процентних ставок. 

17. Чим відрізняється облікова ставка від ставки рефінансування? 

18. Які способи нарахування процента Вам відомі? 

19. Дайте визначення процентної маржі? 

20. Чим середня норма процента відрізняється від ринкової? 

21. Як саме кредит може сприяти зменшенню витрат суспільства 

і підвищенню ефективності виробництва? 

22. Яким чином кредит забезпечує перетворення заощаджень 

у капітал? 

23. У чому полягає роль кредиту у ринковій економіці? 

24. Якими рисами характеризується розвиток кредиту в Україні 

в сучасних умовах? 
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Теми рефератів 
 

1. Сутність фори та видів кредиту та їх характеристика. 

2. Економічні види кредиту: їх зміст та цільове призначення. 

3. Сутність та функції позичкового процента. 

4. Роль позичкового процента у підвищенні ефективності вироб-

ництва. 

5. Вплив процентних ставок на організовані заощадження насе-

лення. 

6. Ринкова процентна ставка та методи її визначення. 

 
Тести 

 

1. За суб’єктами кредитних відносин виділяють такі види кредиту: 

а) міжнародний; 

б) консорціумний; 

в) лізинговий; 

г) банківський; 

ґ) державний; 

д) комерційний. 

2. Банківський кредит за строками погашення поділяється на: 

а) достроковий; 

б) короткостроковий; 

в) водночас; 

г) з регресією платежів; 

ґ) довгостроковий; 

д) після закінчення обумовленого періоду. 

3. Банківський кредит за строками користування поділяється на: 

а) водночас; 

б) середньостроковий; 

в) з регресією платежів; 

г) короткостроковий; 

ґ) достроковий; 

д) довгостроковий. 
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4. Короткостроковий кредит надається: 

а) до трьох місяців; 

б) до шести місяців; 

в) до одного року; 

г) до півтора року; 

ґ) до двох років. 

5. Середньостроковий кредит надається: 

а) від трьох місяців до одного року; 

б) від шести місяців до одного року; 

в) від одного року до двох років; 

г) від одного року до трьох років; 

ґ) від двох років до п’яти років. 

6. Довгостроковий кредит надається: 

а) понад один рік; 

б) понад півтора роки; 

в) понад два роки; 

г) понад три роки; 

ґ) понад п’ять років. 

7. Який вид кредиту може бути реалізований у товарній формі: 

а) банківський; 

б) комерційний; 

в) міжнародний; 

г) споживчий; 

ґ) державний. 

8. Який вид кредиту виконує антиципаційну (емісійну) функцію: 

а) банківський; 

б) комерційний; 

в) міжнародний; 

г) споживчий; 

ґ) державний. 

9. Який із видів кредиту створює платіжні засоби обігу: 

а) споживчий; 

б) міжнародний; 
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в) комерційний; 

г) банківський; 

ґ) державний. 

10. Кредит на споживчі потреби надається: 

а) населенню — на задоволення будь-яких потреб; 

б) торгівлі — на створення запасів товарів; 

в) населенню — на будівництво житла; 

г) на залучення коштів у населення банками. 

11. Що є джерелом сплати позичкового процента: 

а) позичковий капітал; 

б) дохід кредитора; 

в) дохід на позичковий капітал; 

г) прибуток позичальника. 

12. Макроекономічні фактори, що впливають на розмір процент-

ної ставки: 

а) розмір кредиту; 

б) попит і пропозиція на кредитному ринку; 

в) облікова ставка центрального банку; 

г) рівень інфляції; 

ґ) термін кредиту; 

д) забезпеченість; 

е) цільовий характер; 

є) рівень ризику. 

13. Мікроекономічні чинники, що впливають на розмір процент-

ної ставки: 

а) розмір кредиту; 

б) рівень ризику; 

в) облікова ставка центрального банку; 

г) рівень інфляції; 

ґ) термін кредиту; 

д) забезпеченість; 

е) цільовий характер. 
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Задачі 
 

Задача № 1. 

Компанія отримала кредит у банку на суму 4 млрд. грн. 

строком на 5 років. Для першого року відсоткова ставка стано-

вить 12 % річних, для другого передбачена надбавка за відсотко-

вою ставкою 1 %, для третього та наступних років передбачена 

надбавка у розмірі 0,5 %. 

Визначте суму боргу, яка підлягає сплати в кінці останнього 

року кредиту за простими відсотками. 

Задача № 2. 

Клієнт банку вирішив відкрити депозитний рахунок на суму 

30 тис. грн. на яку щомісячно нараховуються складні відсотки за 

номінальною ставкою 20 %. 

Оцініть суму внеску через 2 роки. 
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Розділ 10 

ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ 

 

 

10.1. Сутність, призначення та види  

фінансового посередництва 
 

Грошовий ринок за характером зв’язку між кредиторами 

і позичальниками поділяються на два сектори: 

- сектор прямого фінансування; 

- сектор непрямого (опосередкованого) фінансування. 

У секторі непрямого фінансування поряд з кредиторами 

і позичальниками з’являється третій — економічний посередник, 

який є самостійним і рівноправним суб’єктом грошового ринку. 

Як і базові суб’єкти, він формує власні зобов’язання та вимоги 

і на цій підставі емітує власні фінансові інструменти, які стають 

інструментом торгівлі на грошовому ринку. Вказані суб’єкти на-

зиваються фінансовими посередниками, а їх діяльність з акуму-

ляції вільного грошового капіталу та розміщенню його серед  

позичальників вільного грошового капіталу та розміщенню його 

серед позичальників називається фінансовим посередництвом. 

Загальний вигляд взаємовідносин між суб’єктами грошового 

ринку та фінансовими посередниками можна надати у такому  

вигляді (рис. 10.1).  

Фінансове посередництво відіграє важливу роль у функціо-

нуванні грошового ринку, а через нього — у розвитку ринкової 

економіки. Їх економічне призначення полягає в забезпеченні  

базовим суб’єктам грошового ринку максимально сприятливих 

умов для їх успішного функціонування. Тобто функціонально  

фінансові посередники спрямовані не в середину фінансової сфе-

ри, не на самих себе, а зовні на реальну економіку, на підвищення 

ефективності діяльності її суб’єктів. 
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Рис. 10.1. Загальна схема фінансового посередництва 

 

Конкретно переваги фінансового посередництва виявляються 

у такому: 

1) можливості для кожного окремого кредитора оперативно 

розмістити вільні кошти в дохідні активи, необхідні для вирішен-

ня виробничих чи споживчих завдань, і тим самим, оперативно 

повернути їх на висхідні позиції; 

2) скорочення витрат базових суб’єктів грошового ринку на 

формування вільних коштів, розміщення їх у дохідні активи та 

запозичення додаткових коштів; 

3) послаблення фінансових ризиків для базових суб’єктів 

грошового ринку, оскільки значна частина їх перекладається на 

посередників; 

4) збільшення дохідності позичкових капіталів, особливо 

зосереджених у дрібних власників, завдяки зменшенню фінансо-

вих ризиків, скороченню витрат на здійснення фінансових опера-

цій та відкриттю доступу до великого високодохідного бізнесу; 

5) можливості урізноманітнити відносини між кредиторами 

і позичальниками наданням додаткових послуг, які беруть на себе 

посередники. Це, зокрема, страхування кредиторів від різних ри-

зиків, задоволення потреб у пенсійному забезпеченні, забезпе-

ченні житлом, набуття права власності й управління певними 

об’єктами. Оскільки фінансові посередники спеціалізуються на 
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наданні широкого кола послуг, тому й формується різноманіття 

їх окремих видів. 

Що стосується класифікації фінансового посередництва,  

поряд із іншими ознаками, найбільш правомірною є ознака на пі-

дставі якої доцільно здійснювати класифікацію — це такий кри-

терій — участь фінансових посередників у формуванні пропози-

ції грошей. На підставі такого підходу (критерію) вся сукупність 

фінансових посередників поділяється на дві групи: 

- банки, які через грошово-кредитний мультиплікатор зда-

тні впливати на пропозицію грошей; 

- небанківські фінансові посередники (фінансово-кредитні 

установи), які такої здатності не мають. 

 

 

10.2. Банки як провідні суб’єкти фінансового  

посередництва та їх функції 
 

Серед фінансових посередників ключову роль відіграють 

банки. Це проявляється в такому: 

- на банки припадає більша частка в перерозподілі позич-

кових капіталів на грошовому ринку, ніж на будь-який інший вид 

фінансових посередників; 

- банки за своїм функціональним призначенням беруть 

участь у формуванні пропозиції грошей і мають можливість без-

посередньо впливати на ринкову кон’юнктуру й економічне зрос-

тання, а інші посередники такої можливості не мають; 

- банки мають можливість надавати економічним суб’єк-

там широкий спектр різних послуг, тоді як інші посередники спе-

ціалізуються на окремих, часто обмежених фінансових операціях; 

- банки приймають гроші на поточні (чекові) депозити, за 

якими вкладники можуть вільно розпоряджатися своїми коштами; 

- розміщуючи свої резерви в позички, банки спроможні 

створювати нові депозити і цим впливати на пропозицію грошей, 
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що робить їх діяльність надзвичайно відчутною і вразливою для 

економіки. 

Що стосується сутності банку, то у правовому аспекті він є 

фінансовим посередників, що виконує одну чи кілька операцій, 

віднесених законом до банківської діяльності. 

До банківської діяльності відносять комплекс із трьох посе-

редницьких операцій:  

- прийняття грошових вкладів від клієнтів; 

- надання клієнтам позички і створення нових платіжних 

засобів; 

- здійснення розрахунків між клієнтами. 

Отже, комплекс з трьох базових операцій — депозитних, 

кредитних і розрахункових створює первинну сферу банківської 

діяльності, а фінансовий посередник, що виконує цей комплекс, 

є банківським інститутом, банком в економічному розумінні. 

Однак, банківські посередники, крім базових можуть вико-

нувати і багато інших, не базових, але потрібних для грошового 

ринку, операцій. 

Визначення сутності банку через базові операції поширю-

ється на всі види банків — як на комерційні, так і на центральні. 

Адже центральні банки приймають депозити, надають позички 

і здійснюють розрахунки, тільки мають справу не з господарюю-

чими суб’єктами, а з іншими банками. По суті, центральний банк 

є банком банків і в цьому розумінні підпадає під вимоги базових 

банківських ознак. 

Будучи самостійними суб’єктами грошового ринку банки 

виконують певні економічні функції, в яких конкретизується їх 

сутність та призначення. Банки виконують такі функції: 

- трансформаційну; 

- емісійну. 

Трансформаційна полягає в зміні (трансформації) таких які-

сних характеристик грошових потоків, що проходить через банки 

на рівень ризикованості, строковість, обсяги та просторове спря-

мування. 
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У зв’язку з цим, можна виділити такі напрями цієї функції: 

- трансформація ризиків; 

- трансформація строків; 

- трансформація обсягів; 

- просторова трансформація. 

Емісійна функція банків полягає в тому, що тільки вони  

можуть створювати додаткові платіжні засоби і спрямовувати їх 

в обіг, збільшувати пропозицію грошей або вилучати їх з обігу, 

зменшувати пропозицію грошей. 

Цю функцію виконує як центральний банк, емітуючи готів-

кові та депозитні гроші, так і комерційні банки, емітуючи депо-

зитні гроші через механізм грошово-кредитного мультиплікатора. 

Свої функції комерційні банки реалізують через виконання 

певних операцій. Коло операцій, що можуть виконувати най-

більш універсальні банки, показані на рис. 10.2. 

Реалізація функцій банків визначає по суті їх роль в економіці. 

Трансформаційна функція банків дає можливість останнім 

впливати на прискорення обороту капіталу в процесі відтворення, 

сприяти розширенню обсягів й підвищенню ефективності суспі-

льного виробництва. 

Емісійна функція банків сприяє забезпеченню потреб обо-

роту в платіжних засобах, зміцненню договірної і платіжної дис-

ципліни, зміцнення грошового обороту. Загалом, всі напрямки 

роботи банків спрямовані на забезпечення для всіх суб’єктів  

господарювання сприятливих умов для ефективного функціону-

вання, а населенню — для капіталізації заощаджень та зростання 

доходів. 

Про вирішальну роль банків серед суб’єктів фінансового  

посередництва свідчить і три види базових операцій, які вони 

здійснюють: депозитні, позичкові й розрахункові. Виконуючи їх 

банки установлюють зв’язки майже з усіма суб’єктами господа-

рювання, різними прошарками населення й тому мають можли-

вість впливати на всі соціально-економічні процеси. 
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Рис. 10.2. Основні види операцій та послуг сучасного універсального  

комерційного банку (на прикладі Німеччини) 

 

У сучасних умовах банки активно виходять за сферу своєї 

традиційної діяльності, що дозволяє їм інтенсифікувати і поліп-

шувати диверсифікацію своїх активів, мінімізувати фінансові  

ризики, забезпечувати належний рівень прибутковості й конку-

рентоспроможності, утримувати свої вагомі позиції на грошо-

вому ринку. 
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10.3. Банківська система, сутність,  

принципи побудови та функції 
 

Банківська система має своє особливе призначення, свої спе-

цифічні риси і функції. Виникає вона не внаслідок механічного 

поєднання окремих банків у випадкову сукупність, а будується 

на заздалегідь виробленій концепції, у межах якої відводиться 

певне місце кожному виду банків і кожному окремому банку. 

Тому банківська система — це законодавчо визначена, чітко 

структурована та субординована сукупність фінансових посеред-

ників, які здійснюють банківську діяльність на постійній профе-

сійній основі і функціонально взаємопов’язані в самостійну еко-

номічну структуру. 

Самостійність банківської системи як економічної структу-

ри має подвійне спрямування:  

- відносно окремих банків як її структурних елементів; 

- відносно інших подібних великих систем, які функціону-

ють в економіці паралельно з банківською. 

Банківська система спроможна виконувати три такі функції: 

- трансформаційну; 

- створення платіжних засобів та регулювання грошового 

обігу (емісійну); 

- забезпечення стабільності банківської діяльності та гро-

шового ринку (стабілізаційна). 

Трансформаційна функція банківської системи базується на 

аналогічній функції окремих банків. Але у масштабах системи 

виникає якісно нова функція трансформації — більш масштабна, 

більш глибока, більш завершена і ефективна, ніж сума трансфор-

маційних потенціалів окремих банків. Ця особливість обумовлена 

наступними причинами: 

- по-перше, в трансформаційний процес активно включа-

ється центральний банк і здійснює всі види трансформаційних 

процесів на міжбанківському рівні. Через механізм рефінансу-
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вання (кредитні аукціони, кредитування, пряме кредитування 

окремих банків) центральний банк трансформує ресурси грошо-

вого ринку і за строками, і за розмірами, і за ризиками в регіона-

льному аспекті. Тобто він завершує трансформаційні процеси 

в межах всього грошового ринку, які були розпочаті комерцій-

ними банками; 

- по-друге, банківська система істотно підвищує трансфор-

маційний потенціал вузькоспеціалізованих банків. Спільно, як 

складові системи ці банки можуть забезпечити весь комплекс 

трансформації грошового капіталу на ринку. 

Функція створення платіжних засобів і регулювання грошо-

вого обороту( емісійна) полягає в тому, що банківська система 

оперативно змінює масу грошей в обігу, збільшуючи чи зменшу-

ючи її відповідно до зміни попиту на гроші та впливаючи, тим 

самим, на пропозиції грошей. Йдеться про формування грошової 

маси, що знаходиться в обігу.  

Функція забезпечення стабільності банківської діяльності 

на грошовому ринку (стабілізаційна) пов’язана з надзвичайно ви-

сокою ризикованістю банківської діяльності.  

Виконання банківською системою стабілізаційної функції 

проявляється двояко: 

- по-перше, ініціюванні низки законів та необхідних нор-

мативних актів, спрямованих на регулювання діяльності усіх її 

складових: центрального банку, комерційних банків тощо; 

- по-друге, у формуванні ефективного механізму щодо кон-

тролю і нагляду за діяльністю банків у відповідності до законодав-

чої та нормативної бази. 

Це дає можливість створити спеціальні механізми забезпе-

чення стабільності функціонування банківської системи. Останні 

включають:  

- страхування банківських ризиків і, в першу чергу, кре-

дитних; 

- страхування банківських депозитів; 
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- створення внутрішньобанківських резервів для покриття 

збитків; 

- формування механізму обов’язкового резервування бан-

ківських депозитів; 

- запровадження економічних нормативів щодо напрямів 

діяльності банків, які є найбільш ризикованими. 

- формування дієвої системи централізованого нагляду 

й контролю за банківською діяльністю та рефінансування комер-

ційних банків; 

- законодавче регулювання механізмів централізації бан-

ківського капіталу. 

Впровадження цих заходів дає можливість створити умови 

для організаційно-правового забезпечення реалізації стабіліза-

ційної функції банківської системи. 

Порівнюючи банківську систему із іншими (бюджетна сис-

тема, податкова система, валютна система, торгівельна система) 

можна виявити в ній риси, які спільні для їх усіх, що підтверджує 

її системний характер, а також суто специфічні риси, які підкрес-

люють її специфічність. 

До таких спільних рис можна віднести: 

- поєднання багатьох однакових елементів, які підпоряд-

ковані однаковим цілям; 

- динамічність системи; 

- саморегуляція системи. 

До специфічних рис можна віднести: 

- дворівневу побудову; 

- поглиблене централізоване регулювання діяльності кож-

ного банку окремо і банківської діяльності в цілому; 

- централізований механізм контролю і регулювання руху 

банківських резервів; 

- наявність загальносистемної інфраструктури, що забезпе-

чує функціональну взаємодію окремих банків; 

- гнучке поєднання високого рівня централізованої керова-

ності банківської системи зі збереженням повної економічної  
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самостійності і відповідальності за результати своєї діяльності 

кожного окремого банку, що входить у систему. 

Дворівнева побудова — ключовий принцип побудови бан-

ківської системи у ринковій економіці, їх вирішальна якісна 

ознака, що безумовно відрізняє її від інших систем. 

При дворівневій побудові на першому рівні перебуває один 

банк, або кілька банків, об’єднаних спільними цілями і завдання-

ми як, наприклад, у ФРГ, у США. Такій установі надають стан 

центрального банку. 

На другому рівні перебуває решта банків, які в Україні  

називаються комерційними банками. Вони є фундаментом усієї 

банківської системи, вершиною якої є центральний банк (рис. 10.3). 

 
Рис. 10.3. Схема побудови банківської системи 

 

Формування банківської системи України розпочалося з про-

голошенням незалежності і виходом зі складу СРСР у 1991 р. 

Початок формування в Україні власної банківської системи 

ринкового типу був покладений Законом «Про банки і банківську 

діяльність» (20 березня 1991 р., прийнятий ВРУ). 
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В основі розбудови банківської системи України були пок-

ладені принципи, загально визначені в світовій практиці: 

- дворівнева побудова; 

- чітке функціональне розмежування між банками першого 

і другого рівнів; 

- функціонування банків другого рівня на комерційних  

засадах та на договірних відносинах із клієнтурою; 

- ліквідація монополії держави на банківську справу; 

- можливість створення комерційних банків різних форм 

власності, лібералізація банківської діяльності; 

- організація державного контролю і нагляду за банківською 

діяльністю і покладення цього завдання на центральний банк; 

- незалежність центрального банку від державних органів 

виконавчої влади; 

- формування загальносистемної інфраструктури забезпе-

чення банківської діяльності та ін. 

Розвиток банківської системи в Україні на сучасному етапі 

обумовлено, передусім, подоланням кризи, яку переживає вітчиз-

няна економіка в останні роки. 

 

 

10.4. Небанківські фінансово-кредитні установи 
 

Небанківські фінансово-кредитні установи — це установи, 

які акумулюють тимчасово вільні грошові кошти та розміщують 

їх у формі кредиту за своїм функціональним призначенням.  

У своїй діяльності небанківські фінансово-кредитні устано-

ви мають багато спільного з банками: 

- функціонують у тому самому секторі грошового ринку, 

що й банки – у секторі опосередкованого фінансування; 

- формуючи свої ресурси (пасиви), вони випускають поді-

бно до банків, боргові зобов’язання, які менш ліквідні, ніж зо-

бов’язання банків, проте, теж можуть реалізовуватися на ринку 

як додатковий фінансовий інструмент; 
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- розміщуючи свої ресурси в дохідні активи, вони купують 

боргові зобов’язання, створюючи подібно до банків, власні вимо-

ги до інших економічних суб’єктів, хоч ці вимоги менш ліквідні 

і більш ризиковані, ніж активи банків; 

- діяльність їх щодо створення зобов’язань і вимог ґрунту-

ється на тих самих засадах, що й банків: їх зобов’язання менші 

за розмірами, більш ліквідні і коротші за термінами, ніж власні 

вимоги, внаслідок чого їх платежі за зобов’язаннями менші, ніж 

надходження за вимогами, що створює базу для прибуткової дія-

льності. 

Разом с тим посередницька діяльність небанківських фінан-

сових установ істотно відрізняється від банківської діяльності:  

- вона не пов’язана з тими операціями, які визначені як  

базові банківські; 

- вона не зачіпає процесу створення депозитів і не впливає 

на динаміку пропозиції грошей, а отже немає потреби контролю-

вати їх діяльність так само ретельно, як банківську, насамперед, 

поширюючи на них вимоги обов’язкового резервування. Тому, 

законодавство всіх країн дає їм інший статус, ніж банкам — вона 

вузькоспеціалізована. Спеціалізація небанківських посередників 

здійснюється за двома критеріями: 

1) за характером вільних грошових коштів кредиторів; 

2) за тими додатковими послугами, які надають фінансові 

посередники своїм кредиторам. 

Небанківські фінансові кредитні установи поділяються 

на договірних фінансових посередників, які залучають кошти на 

підставі договору з кредиторами (інвесторами) та на інвестицій-

них, які залучають кошти через продаж кредиторам (інвесторам) 

своїх акцій, облігацій, паїв тощо. 

Загальна схема класифікації небанківських фінансово кре-

дитних установ наведена на рис. 10.4. 
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Рис. 10.4. Класифікація небанківських фінансово-кредитних установ 

 

Договірні фінансові посередники — це фінансові посеред-

ники, що спеціалізуються на наданні страхових послуг. Їх діяль-

ність полягає у отриманні на підставі договорів з юридичними 

і фізичними особами, спеціальних грошових фондів, з яких здійс-

нюються виплати страхувальникам грошових коштів в обумовле-

них розмірах у разі настання певних подій (страхових випадків). 

Страхові компанії умовно поділяють на компанії страхуван-

ня життя і компанії страхування майна та від нещасних випадків. 

Методи роботи у них однакові: продаючи страхові поліси, вони 

мобілізують певні суми коштів, як розміщують у дохідні активи. 

З доходів від цих активів вони покривають свої операційні витра-

ти, одержують прибутки. З мобілізованих коштів ці компанії 

створюють резерви для виплати відшкодувань при настанні стра-

хових випадків. Відмінність між ними полягає в способах розмі-

щення мобілізованих коштів у дохідні активи. 
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Пенсійні фонди — це спеціалізовані фінансові посередники, 

які на договірній основі акумулюють кошти юридичних і фізич-

них осіб у цільові фонди, з яких здійснюють пенсійні виплати 

громадянам після досягнення певного віку. За механізмом функці-

онування вони нагадують компанії страхування життя. У них вне-

ски у фонд здійснюються систематично протягом певного часу, 

в результаті чого накопичуються великі суми грошового капіталу. 

Пенсійні фонди бувають державні та приватні. Державні, як 

правило, створюються з ініціативи центральних і місцевих орга-

нів влади. Вклади до них здійснюються шляхом нарахувань на 

заробітну плату всіх чи певних категорій працівників, або ж від-

рахувань з відповідних бюджетів. Тому розміщення коштів цих 

фондів здійснюється переважно в державні цінні папери. 

Приватні пенсійні фонди, як правило, створюються з ініціа-

тиви пенсійних фірм, страхових компаній для виплат пенсій та до-

помоги своїм працівникам. Кошти їх формуються за рахунок від-

рахувань від заробітної плати працівників, відрахувань з прибутку 

при його розподілі, з доходів від розміщення коштів в активи. 

Ломбарди — фінансові посередники, що спеціалізуються на 

видачі позик населенню, під заставу рухомого майна. Кошти 

ломбардів формуються із внесків засновників, прибутку від їх ді-

яльності, виручки від реалізації заставного майна. Вони можуть 

користуватися також банківським кредитом. Відносини між лом-

бардами та позичальниками оформлюються спеціальними доку-

ментами (ломбардними квитанціями), які мають статус угоди між 

сторонами, що дає підстави відносити ломбард до групи договір-

них фінансових посередників. 

Лізингові компанії — фінансові посередники, що спеціалі-

зуються на придбанні предметів тривалого користування (транс-

портних засобів, обладнання, машин тощо) та передачі їх в орен-

ду фірмам-орендарям для використання у виробничій діяльності, 

які поступово скорочують їх вартість протягом визначного строку 

(5—10 і більше років). Оформлюються лізингові угоди договорами 
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оренди. Ресурси лізингових компаній формується з власного ка-

піталу та банківських позичок. Особливістю лізингового посере-

дництва є те, що в ньому кредитування здійснюється в товарній 

формі і має довгостроковий характер, що дуже зручно для пози-

чальників. 

Факторингові компанії — фінансові посередники, що спеці-

алізуються на купівлі у фірм права на вимогу боргу. Ці права  

існують, як правило, у вигляді дебіторських розрахунків за пос-

тавлені товари, виконані роботи, надані послуги. Сплату по цих 

рахунках при настанні строків одержує факторингова компанія. 

Оформлюється така операція спеціальним договором між факто-

ринговою компанією (фактором) та її клієнтами, які передають 

свої вимоги. 

Факторинг є складною фінансовою операцією, в якій поєд-

нуються елементи кредитування з посередницькими послугами. 

Тому дохід від факторингової операції формується з двох частин — 

з процента на виплачену клієнту суму та комісією, яка розрахову-

ється на суму куплених у клієнта розрахункових документів. 

Інвестиційні фонди (банки, компанії) — фінансові посеред-

ники, що спеціалізуються на управлінні вільними грошовими 

коштами інвестиційного призначення. Вони, акумулюючи великі 

обсяги капіталів, спроможні забезпечити високий рівень профе-

сійного управління ними, надійний захист від кредитних ризиків 

та високий рівень дохідності за своїми цінними паперами —  

акціями, інвестиційними сертифікатами тощо. 

Доходи фондів формуються з дивідендів і процентів за цін-

ними паперами, які є в їх портфелях, та з курсової різниці цих  

паперів. 

Фінансові компанії спеціалізуються на видачі кредитів насе-

ленню для роздрібної купівлі товарів народного споживання,  

товарів певних видів у певних виробників чи торгівельних ком-

паній, на кредитуванні торгівельних організацій під продаж ними 

товарів з відстрочкою платежу. До групи фінансових компаній 
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можна віднести також лізингові та факторські компанії, оскільки 

вони певною мірою кредитують платіжні потреби клієнтів. 

Кредитні кооперативи (товариства, спілки) — це посередни-

ки, що працюють на кооперативних засадах і спеціалізуються на 

задоволенні потреб у кредитах своїх членів, переважно підпри-

ємств малого і середнього бізнесу будь-якої форми власності,  

фермерських та домашніх господарств, фізичних осіб. Їх ресурси 

формуються шляхом продажу паїв своїм членам, стягування з 

них спеціальних внесків ,одержання позичок у банка, одержання 

доходів від поточної діяльності. 

Мобілізовані кошти розміщуються передусім у коротко- та 

середньострокові позички своїм членам під проценти, нижчі від 

банківських. Не розміщені в позички кошти товариства можуть 

зберігати на дохідних депозитах у банках чи інвестувати в корот-

кострокові цінні папери з високою ліквідністю.  

Крім позичок, кредитні кооперативи можуть надавати своїм 

членам інші послуги — консультаційні, брокерські, випускати 

кредитні картки тощо. 

В Україні становлення небанківських фінансово-кредитних 

установ відбувається занадто повільно і ніяк не відповідає їх ролі 

у функціональні сучасної ринкової економіки. Йдеться про наяв-

ність актуальних проблем, без розв’язання яких не можуть бути 

створені й ефективно функціонувати потужні ланки — небанків-

ські кредитні установи та здійснювати свій вагомий вплив у роз-

виток вітчизняної економіки. Йдеться про необхідність як найс-

корішого розв’язання таких проблем: 

- по-перше, дуже недосконале правове поле, в межах якого 

функціонують ці установи. До теперішнього часу відсутні норма-

тивні акти, щодо прямого впливу, спрямовані на регламентування 

дії тієї чи іншої ланки складових небанківських фінансово-

кредитних установ;  

- по-друге, наявність дуже великого рівня недовіри насе-

лення до дії всіх складових небанківських фінансово-кредитних 

установ; 
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- по-третє, діяльність небанківських фінансово-кредитних 

установ не належним чином і неефективно контролюється держа-

вою, що призводить до зростання рівня ризику стосовно всіх 

суб’єктів, пов’язаних із діяльністю небанківських фінансово-

кредитних установ, і, в першу чергу, максимізує ризик щодо го-

ловного суб’єкта — агента-інвестора. 

Підсумовуючи, слід наголосити, що небанківські фінансові 

посередники – об’єктивна необхідність для ефективного функці-

онування ринкової економіки. 

Вони не тільки є потужними конкурентами банків за вільні 

грошові капітали, що само по собі має позитивне значення, 

а й надають економічним суб’єктам такі фінансові послуги, вико-

нання яких невигідно або законодавчо заборонено банкам. 

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. Який сектор грошового ринку є сферою діяльності фінансових 

посередників? 

2. У чому полягає сутність фінансового посередництва? 

3. У чому полягає економічне призначення та переваги економіч-

ного посередництва? 

4. Чому існує необхідність чіткого визначення банку поруч із ін-

шими фінансовими посередниками? 

5. Який підхід у визначеній сутності банку є найбільш правомір-

ним і чому? 

6. Чи є центральний банк фінансовим посередником? 

7. Чи всі види банків виконують посередницьку функцію на гро-

шовому ринку? 

8. Дайте визначення небанківськім кредитним установам пара-

банкам? 

9. Назвіть загальні причини, які призвели до появи парабанків та ви-

значте особливості, що відрізняють їх від банківських установ? 
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10. Надати характеристику найбільш загальним проблемам, які 

стоять на шляху розвитку небанківських кредитних установ 

України? 

11. Дайте визначення інвестиційних компаній? До якої категорії 

слід віднести інвестиційні банки — до банків чи до небанків-

ських фінансових посередників і чому? 

12. Що являють собою довірчі товариства (трасти)? 

13. Назвіть основних діючих осіб трасту? 

14. Надайте характеристику основних видів трастових послуг? 

15. Розкрийте особливості недержавних пенсійних фондів? 

16. З чим пов'язані проблеми формування недержавних пенсійних 

фондів? 

17. Що являє собою кредитна спілка і які її переваги для позича-

льника перед банком? 

18. Що таке страхова компанія? 

19. Назвіть напрями розміщення активів страхових компаній,  

які передбачені вітчизняним законодавством? 

 
Теми рефератів 

 

1. Сутність фінансового посередництва та групи фінансових по-

середників. 

2. Небанківські фінансово-кредитні установи: причини виник-

нення та функції. 

3. Діяльність комерційних банків як провідних фінансових посе-

редників на грошовому ринку України. 

4. Банківська система України: особливості становлення та розвитку. 

 
Тести 

 

1. Які з наведених класифікацій фінансових посередників най-

більш повно характеризують їх склад: 

а) центральний банк, комерційні банки, фінансові компанії; 

б) комерційні банки, небанківські фінансові посередники; 
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в) банківські фінансові посередники, небанківські фінансові 

посередники. 

2. Діяльність фінансових посередників спрямована на: 

а) забезпечення державного бюджету; 

б) забезпечення функціонування комерційних банків; 

в) розвиток страхової справи; 

г) переміщення позичкових капіталів в економіці; 

ґ) прибутковість комерційних банків; 

д) стабільність функціонування грошового ринку. 

3. Визначте критерії, які покладено в основу поділу посередників 

на банки і на небанківські фінансово-кредитні установи: 

а) банки приймають гроші в депозити, а небанківські устано-

ви — ні; 

б) банки надають клієнтам короткострокові позички, а небан-

ківські установи — ні; 

в) банки емітують платіжні засоби обігу, а небанківські уста-

нови — ні. 

4. Визначте на яких фінансових посередників поширюється ви-

мога обов'язкового резервування: 

а) на центральний банк; 

б) на інвестиційні банки та страхові компанії; 

в) на комерційні банки; 

г) на універсальні банки; 

ґ) на банки другого рівня; 

д) на всі банки. 

5. Переваги фінансового посередництва порівняно з прямими 

стосунками кредиторів і позичальників: 

а) оперативне розміщення вільних коштів кредиторів у доходні 

активи; 

б) оперативне отримання додаткових коштів позичальниками; 

в) збільшення витрат на проценти за депозитами; 

г) скорочення витрат на розміщення вільних грошових коштів 

у дохідні активи; 
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ґ) скорочення витрат на кредитування; 

д) посилення фінансових ризиків для базових суб'єктів грошо-

вого ринку;  

е) посилення фінансових ризиків для фінансових посередників 

грошового ринку; 

є) послаблення фінансових ризиків для базових суб'єктів гро-

шового ринку; 

ж) збільшення дохідності позичкових капіталів; 

з) зменшення дохідності позичкових капіталів. 

6. Які посередники в Україні належать до фінансових: 

а) промислові підприємства; 

б) будівельні компанії; 

в) ломбарди; 

г) комерційні банки; 

ґ) Національний банк; 

д) страхові компанії; 

е) фінансові компанії; 

є) податкова адміністрація; 

ж) ощадні каси; 

з) фінансові фонди. 

7. Який небанківський інститут спеціалізується на кредитуванні 

продажу споживчих товарів: 

а) трастова компанія; 

б) фінансова компанія; 

в) ломбард; 

г) кредитна спілка. 

8. Назвіть посередників, визначальною ознакою яких є акумулю-

вання і постачання довгострокових капіталів на фінансовий ринок: 

а) комерційні банки; 

б) пенсійні фонди; 

в) емісійні банки; 

г) фінансові компанії; 

ґ) страхові компанії. 
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9. Інвестиційні фінансові посередники беруть участь в інвести-

ційному процесі через: 

а) укладання коштів в акції, облігації підприємств; 

б) розміщення мобілізованих коштів у довгострокові банків-

ські депозити; 

в) надання цільових довгострокових кредитів позичальникам; 

г) надання короткострокових кредитів позичальникам. 

10. Акумуляцію заощаджень своїх членів та їх взаємне кредиту-

вання здійснюють: 

а) універсальні банки; 

б) кредитні спілки; 

в) ощадні банки; 

г) страхові компанії та пенсійні фонди. 

11. Яке з наведених характеристик банку є правильним: 

а) банк — це фінансовий посередник грошового ринку; 

б) банк — це підприємство, що продукує і поставляє на ринок 

кредит; 

в) банк — це і фінансовий посередник і кредитне підприємство. 

12. Визначте рису властиву банківській системі України: 

а) це монобанк; 

б) це дворівнева система; 

в) це трирівнева система. 
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Розділ 11 

ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ 

 

 

11.1. Призначення, статус та основи організації  

центрального банку 
 

Центральному банку належить провідне місце не тільки 

в організації всієї сукупності кредитно-грошових відносин у кра-

їні, він є головною ланкою в державі, за допомогою якої остання 

здійснює переважно частину своїх регулюючих стосовно еконо-

міки функцій. 

Центральний банк є визначальною ланкою всієї банківської 

системи країни (банк банків) за своєю головною функціональною 

роллю — це емісійний банк, тобто банк, якому належить монопо-

лія на випуск грошей. Центральний банк здійснює управління 

грошовим оборотом з метою забезпечення стабільного не інфля-

ційного розвитку економіки. Його роль у розвитку економіки по-

лягає у наступному: 

- він є емісійним банком; 

- відіграє роль банку банків, тобто специфічної банківської 

інституції, яка формує банківські резерви і регулює діяльність 

банківської системи; 

- є органом державного управління, який відповідає за мо-

нетарну політику. 

Центральний банк, як особливий орган банківської системи 

створює так звані гроші підвищеної ефективності — готівку 

в обігу і резерви комерційних банків, що слугують базою (грошо-

вою) для зростання пропозиції грошей. 

Центральний банк установлює для комерційних банків нор-

му обов’язкових резервів, але розмір надлишкових резервів і ха-

рактер їх використання банки визначають самостійно. 
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Центральний банк має, як правило, монопольне право здійс-

нювати емісію готівки. Проте, сама маса готівки, необхідна для 

обігу, визначається головним чином поведінкою суб’єктів еконо-

міки (фізичних і юридичних осіб), котрі вирішують, в якій про-

порції, вони тратитимуть гроші готівкою і на депозитних рахун-

ках в банках. 

Центральний банк, регулюючи пропорцію грошей, впливає 

на ціну грошей, тобто на рівень процентної ставки. 

Таким чином, центральний банк відіграє провідну роль на 

грошовому ринку. Він впливає на стан економіки через регулю-

вання пропозиції грошей і через здатність впливати на рівень 

процентної ставки. 

Правовий статус центрального банку можна охарактеризу-

вати таким чином: це державний орган управління з покладеними 

на нього особливими завданнями у сфері грошово-кредитних від-

носин і банківської діяльності. Він є самостійною юридичною 

особою, його майно відокремлено від майна держави, централь-

ний банк може ним розпоряджатися як власник. Він не є комер-

ційною організацією. 

Правовий статус центрального банку пов'язаний із вирішен-

ням низки важливих питань, що стосуються його діяльності, а саме: 

- визначення на законодавчому рівні завдань й основних 

напрямів діяльності банку; 

- формування статутного капіталу банку; 

- визначення взаємовідносин банку з органами державної 

влади; 

- порядок призначення і звільнення вищого керівного 

складу банку. 

Правовий статус центрального банку у розвинутих країнах 

закріплений у правових актах: у законах про центральні банки 

та в їхніх статутах, законах про банки і банківську діяльність, 

у валютному законодавстві. Безперечно, що головним правовим 

актом, що регламентує та регулює діяльність центрального банку 
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слід вважати закон про центральний банк. Він містить чітко сфор-

мульовані завдання й основні напрями діяльності центрального 

банку. 

Порядок формування статутного капіталу центрального бан-

ку може визначати держава, як, наприклад, у Франції, Німеччині. 

Держава може володіти тільки частиною капіталу, а інша частина — 

у власності акціонерів. Такий порядок діє у Австрії, Швейцарії, 

Японії. У США весь статутний капітал центрального банку влас-

ність приватних акціонерів (США, Італія). 

Проте, порядок й джерела формування статутного капіталу 

центрального банку не має принципіального значення для реалі-

зації його функцій, тому що, цільова спрямованість діяльності 

центрального банку визначається не інтересами акціонерів, а ін-

тересами держави, тобто інтересами всього суспільства. 

Неоднаковий і характер взаємовідносин центральних банків 

із органами державної влади. 

По-перше, це стосується рівня самостійності центрального 

банку у рівні й реалізації монетарної політики. 

По-друге, характеру взаємовідносин центрального банку 

з державою щодо фінансування дефіциту державного бюджету.  

Що стосується незалежності центрального банку, то вона, 

безумовно, не може бути абсолютною. Це пояснюється тим, що 

монетарна політика, яку проводить центральний банк, являє  

собою важливу складову загальної економічної політики держави. 

Впливаючи на реальну економіку, вона взаємодіє з фіскальною, 

ціновою, інвестиційною й структурною політикою. Як провідник 

монетарної політики центральний банк повинен враховувати  

загальноекономічні цілі, що стоять перед країною у конкретний 

період часу, а тому узгоджувати свої дії з урядом та іншими дер-

жавними установами, які формують економічну стратегію й так-

тику держави. 

З метою запобігання прямого тиску уряду на центральний 

банк з приводу фінансування дефіциту державного бюджету, 
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у більшості країн з розвинутою ринковою економікою, на зако-

нодавчому рівні заборонено надавати уряду прямі кредити, спря-

мовані на покриття бюджетного дефіциту. Крім того, в багатьох 

країнах забороняється купувати державні цінні папери на пер-

винному ринку. Операції з цінними паперами центральні банки 

в цих країнах можуть здійснювати тільки на вторинному ринку 

з метою регулювання грошового обороту.  

На рівень незалежності центрального банку певним чином 

впливає і порядок призначення й звільнення вищого керівництва 

банку. У багатьох розвинутих країнах керуючий центральним  

банком або призначається Президентом країни, або обирається 

вищим законодавчим органом державної влади. 

Організаційна структура центрального банку значною  

мірою залежить від форми державного устрою держави (федера-

лізація, чи унітарна держава), національних традицій й особливо-

стями банківського законодавства. 

 

 

11.2. Основні напрями діяльності центрального банку 
 

Основні напрями діяльності центрального банку обумовлені 

його специфікою та призначенням. Центральний банк є: 

- емісійним центром готівкового обороту; 

- банком банків; 

- органом банківського регулювання та нагляду; 

- банкіром і фінансовим агентом уряду; 

- провідником монетарної політики.  

Емісійна діяльність центрального банку полягає в монополії 

цього банку на випуск банкнот. Емісія банкнот здійснюється  

переважно у формі випуску державних боргових зобов’язань.  

Це означає що й уряд і комерційні банки отримують від центра-

льного банку кредити під заставу державних цінних паперів або 

комерційних векселів. Таким чином, банкнотна емісія здійсню-

ється на кредитній основі, а її забезпеченням стають комерційні 
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векселі, інші зобов’язання банків і державні цінні папери. При 

випуску державних цінних паперів для купівлі іноземної валюти 

та золота механізм банківської емісії забезпечується золотом та 

іноземною валютою. 

Виходячи з того, що банкнотна емісія має кредитний харак-

тер, то це означає, що пасивні операції центрального банку зале-

жать від його активних операцій: надання кредитів комерційним 

банкам, уряду, від активних операцій щодо купівлі золота та іно-

земної валюти. Тобто, активні операції центрального банку пере-

дують пасивним. 

Кожен центральний банк має свій власний капітал, але,  

як правило, він не великий і коливається межах 4—5 % від усіх 

пасивів центрального банку. 

Крім того, джерелом ресурсів центрального банку можуть 

бути обов’язкові резерви комерційних банків у центральному  

банку, а також внески у вигляді вкладів як комерційних банків, 

так і державних установ. 

Центральний банк, як правило, має монопольне правило 

емісії банкнот і розмінної монети. Він зазвичай організує вигото-

влення грошей, регулює їх оборот, вилучає з обігу фальшиві та 

зношені гроші, здійснює їх утилізацію. 

В Україні емісійним центром готівкового обороту виступає 

Національний банк України, який із завершенням у 1996 р. гро-

шової реформи емітує в обіг національну валюту — гривні та ко-

пійки. Як емісійний центр країни, він має повноваження щодо  

організації і регулювання готівкового обороту. 

Емісія грошей доповнюється певним порядком регламента-

ції касових операцій суб’єктів господарювання. У цілому емісійна 

діяльність НБУ поступово зменшується у зв’язку з тим, що готів-

кові розрахунки у народному господарстві скорочуються. Що сто-

сується монет, то їх карбування здійснює Міністерство фінансів на 

замовлення центрального банку, який і викуповує у міністерства 

цей вид готівки за фактичними витратами на їх виготовлення. 
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Центральний банк виступає також банком банків. Суть цього 

напряму діяльності центрального банку полягає у наданні комер-

ційним банкам кредитів, здійсненні розрахунків між ними, збе-

реженні їх касових резерві, контролі за діяльністю банків. 

Участь центрального банку у розрахунковому обслугову-

ванню комерційних банків може мати різні форми, що залежать, 

передусім, від характерної для даної банківської системи поєд-

нання централізованої платіжної системи і децентралізованої. 

Централізована система передбачає здійснення міжбанків-

ських розрахунків через рахунки комерційних банків, відкриті 

у центральному банку. 

Децентралізована система передбачає два варіанти розра-

хунків: 

- через приватні розрахунково-клірингові центри з прове-

дення остаточних розрахунків (сальдо взаємних міжбанківських 

вимог та зобов’язань) через центральний банк; 

- через кореспондентські рахунки, які комерційні банки ві-

дкривають один у одного. 

Участь центрального банку у кредитному обслуговуванні 

комерційних банків має багатогранне функціональне призначення. 

По-перше, кредити центрального банку — це один із ін-

струментів впливу на грошовий обіг. Кредитна діяльність 

центрального банку впливає на рівень ринкових процентних ста-

вок. 

По-друге, центральний банк виконує роль кредитора остан-

ньої інстанції і надає комерційним банком короткостроковий кре-

дит для підтримки їх ліквідності. Крім того, він повинен брати 

участь у створенні системи банківської безпеки, призначення якої є 

запобігати системному ризику і втрат довіри до банківської системи. 

По-третє, кредити центрального банку — це засіб регулю-

вання міжбанківських розрахунків і забезпечення, таким чином, 

безперебійного функціонування платіжної системи. 
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Центральні банки використовують різні способи кредиту-

вання (рефінансування) комерційних банків: 

- надання ломбардних кредитів; 

- купівля цінних паперів у комерційних банків на умовах 

угоди РЕПО; 

- редисконтування векселів. 

Нині основний спосіб кредитування — це надання ломбард-

них кредитів під заставу цінних паперів, що обертаються на орга-

нізованому ринку. Вартість застави повинна перевищувати суму 

ломбардного кредиту. Після реалізації цінних паперів централь-

ний банк отримує із виручки суму основного боргу із нарахова-

ними процентами. 

Центральні банки використовують 2 методи надання лом-

бардних кредитів: 

- прямий метод. Центральний банк надає кредит безпо-

середньо банку, який подав кредитну заявку, під фіксовану про-

центну ставку; 

- тендерний (аукціонний) метод. Банки — потенційні пози-

чальники подають процентні заявки центральному банку, який 

організовує торги. Тендери бувають кількісні та цінові. Прове-

дення кількісних тендерів передбачає, що банки вказують у заяв-

ках тільки суму кредиту. Заявки задовольняються за фіксованою 

процентною ставкою, якщо попит на кредит з боку комерційних 

банків перевішує пропозицію центрального банку, то кредитні 

заявки задовольняються пропорційно. 

Проведення цінових тендерів передбачає, що банки — потен-

ційні позичальники вказують у заявках не тільки суму кредиту, 

а й процентну ставку. 

Редисконтування векселів. Центральні банки розвинутих 

країн активно не проводять. Цей спосіб активно використовує 

Німецький федеральний банк. 

В Україні Національний банк поступово освоює методи 

кредитування комерційних банків, що загальноприйняті у світо-

вій банківській практиці. 
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Орган банківського регулювання та нагляду. Нагляд за дія-

льністю банків здійснює центральний банк, а також спеціальні 

установи, створені під егідою міністерства фінансів, незалежні 

установи, підзвітні парламенту. 

Під регулюванням банківської діяльності розуміють: 

- використання монетарних інструментів з метою впливу 

на обсяг і структуру банківських ресурсів, а також на рівень про-

центних ставок; 

- ухвалення положень, що базуються на чинному законо-

давстві й регулюють діяльність банків у вигляді нормативних  

актів, інструкцій, директив; 

- застосування превентивних і протекційних заходів, які 

спрямовані на забезпечення стабільності функціонування банків-

ської системи і на проведення центральними банками ефективної 

монетарної політика. 

Превентивні заходи застосовуються для уникнення можли-

вих негативних наслідків від тієї чи іншої економічної ситуації. 

До них, зокрема, належать: 

- вимоги щодо розміру, структури банківського капіталу та 

його адекватності банківським активам з урахуванням їх ризико-

ваності; 

- вимоги щодо ліквідної позиції банків; 

- вимоги щодо диверсифікації банківських ризиків; 

- обмеження для банків на деякі види діяльності. 

Протекційні заходи застосовуються для захисту від уже  

існуючої загрозливої для банку ситуації, яка може спричинити 

неплатоспроможність, банкрутство банку. 

До них належать: 

- рефінансування комерційних банків центральним; 

- створення і функціонування систем гарантування банків-

ських депозитів; 

- вимоги щодо формування банківських резервів для відшко-

дування можливих втрат від проведених активних операцій тощо. 
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Під банківським наглядом розуміють моніторинг процесів, 

що мають місце в банківській системі на різних стадіях функціо-

нування банків. 

До основних повноважень центрального банку, як регуля-

тивно-оглядового органу належать такі: 

- регулювати доступ до банківської системи; 

- забезпечувати розумне регулювання діяльності банків, 

тобто таке, яке, з одного боку, не обмежує їх самостійності, 

а з іншого — передбачає певні вимоги до банків, спрямовані на 

мінімізацію банківських ризиків; 

- регулярно отримувати від банків звітність для проведення 

банківського нагляду; 

- здійснювати інспекційні перевірки в банках; 

- застосовувати заходи примусового впливу щодо проб-

лемних банків; 

- брати неплатоспроможні банки під особий нагляд, призу-

пиняти їх діяльність, організовувати реорганізацію а ліквідацію. 

В Україні органом регулювання та нагляду є Національний 

банк. 

Банкір і фінансовий агент уряду. Центральні банки висту-

пають у ролі банкіра уряду і відіграють провідну роль у касовому 

виконанні бюджету. Суть останнього полягає в організації надхо-

дження грошових коштів до бюджету (податки, збори, виторг від 

реалізації державних цінних паперів і видачі бюджетних коштів 

у процесі виконання бюджету). Центральний банк, як правило, 

веде рахунок міністерства фінансів (казначейства) і забезпечує 

таким чином розрахунково-касове обслуговування уряду, що дає 

змогу, у свою чергу, уряду враховуючи особливий статус банку, 

мінімізувати ризики, пов’язані з банківським обслуговуванням. 

Оскільки надходження коштів до бюджету та їх втрачання 

протягом року не збігається у часі, депозити уряду в центральному 

банку характеризуються значними коливаннями, а тому можуть 

бути джерелом коливань у грошовій базі. Проте більшість цих 
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коливань має тимчасовий характер і центральний банк може їх 

передбачити на підставі інформації міністерства фінансів про 

сподівані надходження й видатки, що дає змогу банку вжити від-

повідних заходів через проведення операцій на відкритому ринку 

й нейтралізувати вплив бюджетних коливань на грошову базу. 

Найважливішим у діяльності центрального банку є визна-

чення й реалізація монетарної політики. 

В Україні провідником монетарної політики є Національний 

банк як центральний банк країни. 

Крім вищенаведених напрямів діяльності, центральні банки 

здійснюють аналіз й прогнозування економічної ситуації в країні 

на макрорівні, моніторинг стану реального сектору економіки на 

макрорівні, складають банківську та монетарну статистику, дово-

дять до громадськості щодо змісту, стратегії монетарної політи-

ки, представляють інтереси держави у взаємовідносинах із 

центральними банками інших країн,з міжнародними валютно-

фінансовими організаціями та банками. 

 

 

11.3. Походження та розвиток центральних банків 
 

Інституційні основи центральних банків світу закладались 

протягом століть. Їх попередниками можна вважати емісійні банки, 

які виникли порівняно нещодавно — у ХІХ столітті. 

Друга половина ХVІІІ ст. і перша половина ХІХ ст. — 

це епоха промислової революції, яка супроводжувалась швидким 

розвитком машинної індустрії, появою нових галузей в економіці, 

зростанням товарообігу, активізацією діяльності банків. Ринок, 

який швидко розвивався, вимагав універсального, надійного ку-

півельного і платіжного засобу, який би обертався на території 

всієї країни і користувався загальною довірою населення.  

У ХІХ ст. стало очевидно, що держава повинна певним чином 

регулювати грошовий оборот і захищати вкладників банків і дер-

жателів банкнот від банківських крахів, кількість яких зростала. 

Створення центральних банків відбувалося двома шляхами. 



В. Я. Швець, Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань  208 

Перший шлях, його можна називати еволюційним — це по-

ступове перетворення банку, який мав статус емісійного, 

у центральний банк. 

Остаточним процесом становлення центрального банку  

можна вважати визначення на законодавчому рівні особливого 

статусу емісійного банку як банку банків, як органу регулювання 

грошового ринку. 

Другий шлях — це створення центрального банку на основі 

спеціального закону, який передбачає особливий статус новост-

вореного банку з моменту його заснування. 

Цей шлях є характерним: 

- для розвинутих країн, в яких з тих чи інших причин не 

існувало єдиного емісійного банку; 

- для колишніх колоній, які створювали власну національну 

банківську систему. Вони використали принцип дворівневої її по-

будови, за яким одному з банків надавався статус центрального; 

- для постсоціалістичних країн, які в умовах трансформації 

економіки на ринкових засадах проводили реформування банків-

ської системи за принципом дворівневої побудови. 

У другій половині ХХ ст., яка характеризується глобалізаці-

єю грошових ринків, тобто перетворенням національних грошо-

вих ринків у єдиний загальносвітовий простір, діяльність центра-

льних банків розвивається у трьох напрямах: 

- співробітництво центральних банків на міжнародному рівні; 

- співпраця центральних банків з міжнародними валютно-

кредитними і фінансовими організаціями; 

- створення наднаціональних центральних банків. 

Центральні банки сьогодні активно співпрацюють з міжна-

родними валютно-кредитними і фінансовими організаціями,  

насамперед з МВФ, який виконує роль головного органу міждер-

жавного валютного регулювання. 

У 1994 році було створено Європейський валютний інсти-

тут для розробки правил і процедур створення Європейської си-
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стеми центральних банків (ЄСУБ) і введення в обіг єдиної євро-

валюти Євро. 

ЄСЦВ — це дворівнева банківська система, що складається 

з Європейського центрального банку — ЄЦБ і національних 

центральних банків країн європейського союзу. Створення ЄСЦБ 

було логічно передумовою запровадження єдиної європейської 

валюти — Євро. 

З 1 січня 1999 р. у двадцяти країнах ЄВС установлено не-

змінний валютний курс національних валют відносно євро і за-

проваджено євро в безготівковий оборот, а з 1 січня 2002 р. — 

у готівковий грошовий оборот. Організаційна структура ЄСЦБ 

наведена на рис. 11.1. 
 

  
 

Рис. 11.1. Організаційна структура ЄСЦБ 

 

Для координації монетарної політики між країнами зони євро 

та іншими країнами ЄС створена загальна Рада. Вона складається 

з Президента ЄЦБ, віце-президента та голів національних цен-

тральних банків країн-учасниць ЄС. 

 

 

11.4. Становлення центрального банку в Україні 
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Центральний банк України — Національний банк — було 

утворено у 1991 році згідно з законом України «Про банки і бан-

ківську діяльність». 

Основи правового статусу НБУ як центрального банку краї-

ни визначено конституцією України. Згідно з Конституцією, 

НБУ надано право законодавчої ініціативи у Верховній Раді, що 

свідчить про його роль у системі органів державного управління. 

НБУ є юридичною особою, має відокремлене майно, що 

є об’єктом державної власності та перебуває у його повному гос-

подарському віданні. 

Статутний капітал банку є державною власністю і слугує 

для забезпечення зобов’язань банку. 

НБУ притаманна дворівнева система управління — Рада 

НБУ і Правління НБУ, що загалом відповідає світовій банківській 

практиці. 

Рада НБУ складається із 15 осіб, 7 членів Ради признача-

ються Верховною Радою, а 7 — Президентом строком на 7 років. 

Голова НБУ входить до складу Ради за посадою. 

Правління НБУ — це другий керівний орган банку. 

Голову НБУ призначає Верховна Рада на п’ять років за по-

данням Президента України. Голова НБУ не є одночасно головою 

Ради НБУ, який обирається строком на три роки. 

Основні принципи функціонування НБУ наступні: 

- принцип незалежності банку; 

- принцип президентського і парламентського контролю 

за діяльністю банку; 

- принцип централізації системи банку; 

- принцип єдності системи банку; 

- принцип вертикальної структури управління банком. 

Першочерговою проблемою банківського законодавства 

є визначення статуту центрального банку, рівня його залежності 

(чи незалежності) від органів державної влади. Згідно з законом 
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«Про Національний банк України» органи законодавчої та вико-

навчої влади не мають права втручатись у виконання банком  

функцій, передбачених на законодавчому рівні. Крім того, НБУ 

має право (йому надано законодавчо) підтримувати економічну 

політику уряду доти доки вона не забезпеченню стабільності  

національної грошової одиниці. 

Велике значення для посилення незалежності НБУ має по-

ложення закону щодо заборони банку надавати прямі кредити 

уряду на фінансування витрат державного бюджету. Здійснювати 

операції з державними цінними паперами НБУ дозволено лише 

на вторинному ринку, що також спрямовано на обмеження тиску 

на банк з боку уряду, який прагне вирішувати проблеми  

з покриттям дефіциту державного бюджету за рахунок емісійних 

коштів НБУ. 

Національний банк підзвітний Президенту та Верховній Раді 

України, які наділені повноваженнями стосовно призначення на 

посаду й звільнення з посади голови банку та формування Ради 

банку «Згідно з законом Рада НБУ інформує президента та Вер-

ховну Раду про діяльність банку та стан грошового ринку в країні. 

У відповідності до закону Рада НБУ щорічно вносить Верховній 

Раді основні засади грошово-кредитної політики. 

НБУ є економічно самостійним органом, який здійснює ви-

датки за рахунок власних коштів у межах кошторису, затверджено 

Радою НБУ. Одержання прибутку не є метою діяльності банку. 

Для виготовлення грошей в Україні створені банкнотно-

монетний двір і фабрика банкнотного паперу. 

НБУ здійснює регулювання діяльності банків та банківський 

нагляд, а саме: 

- визначає порядок і здійснює реєстрацію, банків, видачу 

їм ліцензій; 

- визначає положення, що регламентують різні аспекти  

діяльності банків, принципи та стандарти бухгалтерського обліку, 

принципи складання звітності; 
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- установлює для банків обов’язкові економічні нормативи, 

що регламентують діяльність капіталу, ліквідну позицію банків, 

кредитний ризик, ризик валютної позиції і контролює дотриман-

ня цих нормативів; 

- здійснює нагляд за діяльністю банків у формі безвиїзного 

нагляду; 

- визначає порядок формування резервів на покриття ризиків; 

- застосовує до банків певні заходи впливу з метою реагу-

вання на проблеми і недоліки, виявлені в діяльності; 

- визначає порядок формування резервів на покриття ризиків; 

- застосовує до банків певні заходи впливу з метою реагу-

вання на проблеми і недоліки, виявлені в діяльності банків аж до 

реорганізації та ліквідації банків. 

НБУ здійснює розрахунково-касове обслуговування уряду, 

є кредитором уряду, виконує функцію генерального агента Міні-

стерства фінансів з обслуговування розміщення облігацій внут-

рішньої державної позички та проведення платежів за ними.  

Також НБУ виконує функції платіжного агента уряду стосовно 

обслуговування зовнішнього боргу. Як центральний банк країни 

є провідником монетарної політики. 

Таким чином, діяльність НБУ як центрального банку країни 

має бути спрямована на: 

- забезпечення внутрішньої та зовнішньої стабільності гри-

вні як необхідної (але не єдиної і недостатньої) передумови еко-

номічного зростання та підвищення добробуту населення; 

- забезпечення фінансової стабільності банківської системи; 

- стимулювання кредитно-інвестиційної діяльності комер-

ційних банків з тим, щоб вони інтенсивно підтримували реальну 

економіку. 

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. У чому полягає економічне призначення центрального банку. 
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2. Коли почалося створення центральних банків і якими шляхами 

йшов цей процес? 

3. У чому полягає особливість статусу центрального банку? 

4. Надати характеристику функцій центрального банку. 

5. Які операції виконують центральні банки? 

6. У чому полягає суть кредитно-грошового регулювання еконо-

міки з боку центрального банку? 

7. Яке цільове призначення кредитів центрального банку? 

8. Охарактеризуйте основні способи рефінансування централь-

ним банком комерційних банків. 

9. Коли створено Національний банк України і якими законами 

регулюється його діяльність? 

10. Як формується Рада та Правління Національного банку України? 

11. Назвіть інструменти прямого впливу, які застосовуються в гро-

шово-кредитній політиці Національного банку України. 

12. Чи можливі суто адміністративні дії центрального банку сто-

совно комерційних банків? 

13. Які поточні цілі є найголовнішими для центрального банку? 

14. Визначте стратегічні й тактичні завдання,які стоять перед 

Україною і в реалізації яких визначну роль відіграє Націона-

льний банк України. 

15. Охарактеризуйте відносини Національного банку з органами 

державної влади. 

16. Що спільного і чим суттєво відрізняються операції комерцій-

них банків від операцій центрального банку? 

17. Назвіть аргументи «за» і «проти» незалежності центрального 

банку. 

18. Назвіть відмінності між виконанням функцій центрального бан-

ку як банкіра і фінансового агента уряду в зарубіжних країнах. 

19. Перелічить переваги та недоліки інструментів опосередкова-

ного впливу на грошовий ринок. 
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20. Розкрийте сенс і механізм дії політики «дорогих грошей» 

і політики «дешевих грошей». 

21. Назвіть і розкрийте дії тих чинників, які певною мірою галь-

мують можливість Національного банку України в здійсненні 

ефективної і проринкової грошово-кредитної політики. 

Теми рефератів 
 

1. Центральні банки їх походження, призначення та функції. 

2. Вплив центрального банку на формування грошової пропозиції 

й регулювання грошового обігу в Україні. 

3. Взаємовідносини центральних банків з органами державної влади. 

4. Становлення та розвиток центрального банку України. 

5. Курсова та процентна політика Національного Банку України. 

6. Економічні нормативи, які використовуються Національним 

банком України в регулюванні діяльності комерційних банків. 

7. Організаційна структура федеральної резервної системи США. 

8. Організаційна структура Європейської системи центральних 

банків. 

9. Монетарні інструменти та їх вплив на грошовий ринок. 

 

 

Тести 
 

1. У чому полягає головне завдання діяльності центрального банку: 

а) забезпечення сталості національних грошей; 

б) обслуговування комерційних банків; 

в) обслуговування уряду; 

г) контроль та регулювання грошового ринку. 

2. Який статус центрального банку вважається найбільш доціль-

ним у світовій практиці: 

а) незалежність від органів виконавчої влади і залежність від 

парламенту; 

б) повна залежність від усіх гілок влади; 

в) залежність від президента і незалежність від парламенту; 



Гроші та кредит 

 
 

215 

г) незалежність від органів виконавчої влади і підзвітність пар-

ламенту. 

3. Основні функції центрального банку: 

а) валютне регулювання; 

б) емісійний центр; 

в) виконавець державного бюджету; 

г) державний скарбник. 

4. Проведення центральним банку політики «дешевих грошей» — це: 

а) проведення ЦБ рестрикційної політики ; 

б) політика, спрямована на подорожчання кредиту; 

в) політика, спрямована на зниження процентних ставок, норм 

обов’язкового резервування, купівлю державних цінних  

паперів. 

5. Які санкції вживає НБУ за систематичного порушення комер-

ційними банками його вимог: 

а) стягнення грошового штрафу, фінансове оздоровлення, від-

кликання ліцензії; 

б) підвищення норми обов’язкових резервів, стягнення штрафу, 

відкликання ліцензії; 

в) проведення заходів фінансового оздоровлення, застосування 

санкцій, у вигляді штрафу, підвищення норми обов’язкових 

резервів, призначення тимчасової адміністрації, відкликання 

ліцензії. 

6. Як використовується нерозподілений прибуток центрального 

банку: 

а) направляється на стимулювання праці банківських праців-

ників; 

б) надання кредитів комерційним банком; 

в) на благодійну діяльність; 

г) на придбання основних фондів. 

7. Якщо центральний банк проводить політику стимулювання ви-

робництва то він: 

а) продає облігації державної позики комерційним банкам; 
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б) збільшує ліміти кредитування комерційних банків; 

в) знижує облікову ставку; 

г) підвищує норму обов’язкового резервування. 

8. Якщо центральний банк прагне збільшувати масу грошей 

в обігу, то в політиці відкритого ринку він буде: 

а) надавати ломбардні позики; 

б) купувати облігації; 

в) продавати облігації внутрішньої державної позики. 

9. У процесі виконання функції фінансового агента держави цен-

тральний банк: 

а) відповідає за зобов’язаннями держави за ОВДП; 

б) здійснює касове обслуговування бюджету; 

в) надає кредити банкам; 

г) обслуговує державний борг; 

ґ) здійснює емісію банкнот. 

10. Центральний банк купує іноземну валюту на валютному ринку 

з метою: 

а) збільшення маси грошей в обігу; 

б) зменшення маси грошей в обігу; 

в) посилення контролю за діяльністю комерційних банків; 

г) зменшення курсу національної валюти. 

11. Які ланки кредитної системи беруть участь у створенні депо-

зитних грошей: 

а) центральний банк; 

б) комерційний банк; 

в) небанківські фінансово-кредитні установи; 

г) фінансові компанії. 
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Розділ 12 

КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ 

 

 

12.1. Поняття, призначення та класифікація  

комерційних банків 
 

Комерційні банки як неодмінний атрибут високорозвину-

того ринкового господарства утворюють таку ланку в системі  

суспільного виробництва, яка дуже істотно впливає на рівень 

ефективності виробництва. 

Комерційні банки — це установи, призначені для акумуляції 

тимчасово вільних коштів та їх розміщення від власного імені 

на умовах повернення, строковості та платності. Сучасні банки 

виконують багато функцій: 

- акумуляція тимчасово власних коштів населення, госпо-

дарюючих суб’єктів, державних органів; 

- надання позики тим, хто має в ній потребу; 

- організація розрахунків між господарюючими суб’єктами; 

- створення кредитних засобів обігу. 

Перша функція пов’язана з тим, що банк акумулює кошти, 

які в процесі їх кругообігу тимчасово вивільняються. Ці кошти 

банк залучає під видачу їх власникові боргових зобов’язань  

(депозитів, ощадні сертифікати тощо). Економічний інтерес з боку 

вкладника полягає в тому, що за залучені до банку кошти він 

отримує плату у вигляді відсотка. Економічний інтерес банку по-

лягає в тому, щоб якомога ефективніше з погляду отримання 

прибутку розмістити залучені кошти тих, хто з них відчуває тим-

часову потребу. 

Безперечно, що вищезазначена функція комерційних банків 

обумовлена процесом суспільного відтворення в ході якого пос-

тійно звільняються кошти й також постійно виникає потреба в їх 

використанні на основі повернення цих коштів — їх власнику.  
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Це дозволяє суспільству сконцентрувати значні ресурси і ство-

рювати, тим самим, додатковий потенціал з метою розвитку сус-

пільного виробництва. 

Що стосується функції банків щодо видачі кредиту то її реа-

лізація свідчить про їх діяльність як фінансових посередників. 

Третя функція банку полягає у забезпеченні взаємних роз-

рахунків між усіма економічними суб’єктами, і перш за все, між 

господарюючими суб’єктами тим самим, банк не тільки значно 

зменшує їх витрати на організацію розрахунків а й гарантує ви-

конання розрахунків, тобто зменшує ризики для господарюючих 

суб’єктів. З боку держави розрахунки між клієнтами за допомо-

гою банку забезпечують прозорість та контрольованість грошо-

вого обігу. 

Функція банку, яка реалізується в процесі депозитно-чекової 

емісії спрямована на створення нових платіжних засобів, які по-

мітно підвищують здатність грошової системи реагувати на зміни 

в суспільному виробництві. Останні надто складно передбачити 

та врахувати і на які не завжди може швидко відреагувати 

центральний банк шляхом емісії грошей. 

Усі перелічені вище функції комерційних банків мають за-

гальний характер. Але на практиці комерційні банки надають 

клієнтам велику кількість послуг. Вони здійснюють операції 

з цінними паперами, довірчі (трастові) операції, надання консу-

льтацій та багато інших. У країнах із розвинутою банківською 

системою перелік послуг, які надають банки клієнтам колива-

ються від 200 до 300. 

Комерційні банки класифікуються за різними критеріями: 

- за формами власності (державні, приватні, кооперативні 

та змішані); 

- залежно від кола здійснюваних операцій (універсальні, 

спеціалізовані); 

- за організаційно-правовою формою діяльності (пайові, 

акціонерні товариства); 
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- за територією діяльності (регіональні, міжрегіональні,  

загальнонаціональні, міжнародні); 

- за приналежністю до країн (національні, іноземні, спільні); 

- за розміром статутного фонду (малі, середні, великі).  

Банківські операції — це операції, спрямовані на розв’язання 

завдань банків, тобто ті, що відображають банківську діяльність 

і, зазвичай, пов’язані з рухом особливого товару — грошей. 

Можна виділити чотири групи банківських операцій: пасив-

ні, активні, банківські послуги, інші операції. 

Пасивні операції — це операції, за допомогою яких утво-

рюються банківські ресурси. 

Активні операції — операції, які проводять банки з метою 

прибуткового використання і розміщення коштів, залучених 

у процесі пасивних операцій (операції з цінними паперами та 

кредитні операції). 

Банківські послуги здійснює банк та дорученням клієнта, за 

його рахунок, і зазвичай, від його імені. Тобто банк є агентом 

свого клієнта (звідси назва цих послуг — агентські). За виконан-

ня цих послуг банк отримує комісійну винагороду, розмір якої 

визначає угода між банком і клієнтом. Найтиповішим є розподіл 

банківських послуг на традиційні (послуги, пов’язані з виконан-

ням розрахунково-касових, кредитних, валютних, депозитних 

операцій тощо) і нетрадиційні (гарантійні, посередницькі, трасто-

ві, консультаційні тощо).  

До інших операцій комерційних банків належать: 

- операції з векселями; 

- факторингові; 

- лізингові; 

- консорциумні; 

- фондові; 

- валютні; 

- фінансування капітальних вкладень; 

- міжбанківські та ін. 
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Контроль за банківською діяльністю — це комплекс заходів, 

спрямованих на забезпечення регулярного спостереження і пері-

одичних перевірок фінансово-господарської діяльності, організа-

ції роботи банку та його підрозділів. 

Головні цілі банківського контролю: 

- захист акціонерів і вкладників кожного конкретного банку 

від некомпетентного управління та зловживань; 

- підтримання стабільності на фінансовому ринку через 

попередження «системного ризику». 

Система контролю за діяльністю комерційних банків охо-

плює: 

- зовнішній контроль; 

- державний контроль (НБУ, ДПА, правоохоронні органи); 

- зовнішній аудит (незалежні аудиторські фірми); 

- внутрішній контроль; 

- внутрішній банківський аудит (ревізійні відділи банку); 

- ревізійні комісії. 

 

 

12.2. Походження та розвиток комерційних банків 
 

Початок банківської діяльності сягає часів Стародавнього 

Вавилона, Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. У 1171 р. 

був заснований банк Венеції, а у ХІV—ХV ст. банкіри вже були 

потужною суспільною силою. 

Потужнім позитивним для активізації й удосконалення бан-

ківського бізнесу став розвиток капіталістичного виробництва. 

Батьківщиною класичного капіталізму, як відомо, є Англія, тому 

саме там найперше почали складатися основи і принципи банків-

ської справи в її сучасному розумінні. 

Разом із розвитком функцій зростають і самі банки як особ-

ливі капіталістичні підприємства. 

У сучасних умовах банки виконують важливу роль у фінан-

суванні держави, розміщенні облігацій державного займу. Вони 



Гроші та кредит 

 
 

221 

відіграють важливу роль у суспільстві, забезпечують передання 

грошового капіталу зі сфер накопичення у сфери використання. 

Завдяки банкам діє механізм розподілу і використання капіталу 

за сферами виробництва та сферами економічної діяльності.  

Через банки мобілізуються великі капітали, необхідні для інвес-

тицій, розширення виробництва. 

Банки західних країн виконують важливу роль у фінансу-

ванні держави, розміщенні облігацій державних позик. У таких 

країнах, як Франція, Італія держава володіє спеціалізованими  

комерційними банками. Існують різні форми державного регулю-

вання банківської системи. У деяких країнах держава бере на се-

бе гарантування банківських депозитів і позичок. У 70—80 роках 

ХХ століття набула швидкого розвитку міжнародна діяльність 

банків. Поряд із національними корпораціями в промисловості та 

інших сферах економіки з’являються національні банківські мо-

нополії, які діють переважно за межами країни базування. Такі 

банки мають назву транснаціональних (ТНБ). Їх діяльність має 

різні форми, які визначаються національними традиціями, зако-

нодавством тощо. Виникають також багатонаціональні угрупо-

вання, до яких входять великі банки різних країн, тобто утво-

рюються консорціуми. З концентрацією банків пов’язана тенден-

ція до їх універсалізації — розширення великими банками кола 

операцій. Універсалізація поєднується з процесом спеціалізації 

банків. Обидві ці тенденції: спеціалізація й універсалізація пос-

тійно взаємодіють. Серед спеціалізованих банків виділяються 

інвестиційні, ощадні, зовнішньоторговельні, сільськогосподар-

ські, іпотечні тощо. 

Вони стають надзвичайно важливими суспільними інститу-

ціями, від діяльності яких значною мірою залежить економічне 

благополуччя держави, країни в цілому і кожної людини зокрема. 

Функції банків все більше виходять за межі простого фінансово-

кредитного посередництва. Вони стають важливим механізмом 

проведення державної грошово-кредитної політики, а через неї — 
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впливу на всі основні економічні процеси в суспільстві. Поряд 

з традиційними банківськими операціями (кредитуванням, розра-

хунками) розвиваються нетрадиційні. Це насамперед банківські 

послуги, серед яких чільне місце посідають трастові, гарантійні, 

консультативні та ін. 

 

 

12.3. Основи організації та специфіка діяльності  

комерційних банків 
 

Комерційні банки різних видів і форм власності створюються 

у вигляді акціонерних товариств або товариств з обмеженою від-

повідальністю відповідно до Законів України «Про банки і бан-

ківську діяльність», «Про цінні папери і фондову біржу», «Про 

підприємництво», інших законодавчих актів України. Банк вва-

жається створеним і набуває статусу юридичної особи з моменту 

його реєстрації в Національному банку України. 

Учасниками банку можуть бути юридичні й фізичні особи, 

резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету  

Міністрів України або уповноважених ним органів. Учасниками 

банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну 

участь (10 % і більше статутного капіталу), об’єднання громадян, 

релігійні та благодійні організації. 

Статутний фонд новостворюваного комерційного банку  

формується тільки за рахунок власних коштів засновників у гро-

шовій формі, що виключає можливість використовувати розподі-

льний механізм для залучення бюджетних і кредитних ресурсів 

у банківську власність. Розмір статутного фонду визначається  

засновниками банку, але не може бути меншим за нормативні 

вимоги НБУ. Ці вимоги спрямовані на те, щоб забезпечити пев-

ний рівень надійності банку і його спроможності відповідати за 

своїми зобов’язаннями. 

Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстра-

ції банку не може бути меншим: 
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- для місцевих кооперативних банків — 1 млн. євро; 

- для комерційних банків, які здійснюють свою діяльність 

на території однієї області, — 3 млн. євро; 

- для банків, які здійснюють свою діяльність на території 

всієї України, — 5 млн. євро. 

Організація комерційного банку, крім реєстрації, передбачає 

ліцензування банківської діяльності. Воно полягає в наданні офі-

ційного дозволу на здійснення певних банківських операцій. Цей 

дозвіл видає НБУ. Ліцензування здійснюється з метою допущен-

ня на ринок банківських послуг України комерційних банків, 

умови діяльності яких відповідають установленим НБУ обов’яз-

ковим вимогам і не загрожують інтересам їхніх клієнтів. При лі-

цензуванні враховується обсяг капіталу банку, його фінансовий 

стан, дотримання економічних нормативів регулювання банківсь-

кої діяльності, професійна придатність керівників, висновки неза-

лежного аудиту, термін діяльності банку на фінансовому ринку. 

Вищим органом управління банку є загальні збори акціоне-

рів (учасників), які вирішують стратегічні завдання в його діяль-

ності. Вищий орган банку реалізує свої завдання та функції, без-

посередньо, через виконавчі та контрольні органи, які повністю 

йому підзвітні. Виконавчим органом акціонерного банку є прав-

ління, а пайового — дирекція. Роботою правління керує голова, 

а дирекції — генеральний директор, які обираються чи призна-

чаються згідно зі статутом банку. 

Організаційна структура комерційного банку включає функ-

ціональні служби та підрозділи, кожен з яких виконує певні опе-

рації і має свої права та обов’язки. Основним критерієм організа-

ційної побудови банку є економічний зміст та обсяг операцій, які 

він виконує. 

Як уже зазначалося, комерційні банки бувають універсаль-

ними і спеціалізованими. Найбільш поширеними спеціалізовани-

ми банками є ощадні, інвестиційні й іпотечні. 
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Ощадні банки у країнах з розвинутою ринковою економі-

кою — це, як правило, невеликі кредитні установи, які функціону-

ють у регіональному просторі (у межах міста, землі, штату тощо). 

Діяльність ощадних банків, як правило, контролюється держа-

вою, яка в особі місцевої влади є гарантом за їх операціями.  

Головним клієнтом цих банків є населення. 

В Україні функціонує спеціалізований банк для обслугову-

вання населення — Ощадбанк. Він має державну форму власності 

і цим гарантує громадянам їх вклади. 

Інвестиційні банки здійснюють мобілізацію довгостроково-

го позичкового капіталу і надають його підприємницьким струк-

турам і Державі. Механізмом залучення коштів клієнтів є емісія 

і розміщення облігацій та інших видів зобов’язань (сертифікатів, 

векселів). 

В Україні класичних інвестиційних та іпотечних банків поки 

що немає. Причинами такої ситуації є відсутність ринку нерухо-

мості і землі, а також обмеженість довгострокових капіталів, од-

нією з причин якої є нестабільність національної валюти. 

 

 

12.4. Пасивні операції банків 
 

Пасивні операції — це операції, за допомогою яких банки 

формують свої грошові ресурси для проведення кредитних, інве-

стиційних та інших активних операцій. 

Ресурси комерційних банків — це сукупність грошових  

коштів, що перебувають у його розпорядженні і використовують-

ся для виконання певних операцій, їх поділяють на власні, залу-

чені та позичені. Власний капітал становить майже третину всіх 

ресурсів, залучені та позичені — близько 70 %. 

До власних ресурсів, або до банківського капіталу, належать 

статутний, резервний та інші фонди, які створюються для забез-

печення фінансової сталості, комерційної і господарської діяль-

ності банку, а також не розподілений прибуток поточного і мину-
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лого років. Власний капітал комерційного банку виконує в основ-

ному захисну функцію — страхування інтересів вкладників 

і кредиторів, а також покриття поточних збитків від банківської 

діяльності. Функція ж забезпечення оперативної діяльності для 

власного капіталу є другорядною. Її забезпечують головним чи-

ном залучені та позичені кошти. 

Власний капітал комерційного банку поділяється на основ-

ний та додатковий. 

До основного капіталу відносять статутний та резервний 

фонди, а також нерозподілений прибуток минулих років. 

Резервний фонд комерційного банку призначений для пок-

риття можливих збитків від банківської діяльності, а також для 

сплати дивідендів за привілейованими акціями, коли для цього 

недостатньо прибутку. 

Спеціальні фонди призначені для покриття збитків від акти-

вних операцій та для виробничого і соціального розвитку банку. 

Їх формування здійснюється за рахунок прибутку. 

Прибуток є ресурсом внутрішнього походження. Він існує 

у вигляді залишку прибутку після сплати податків та відрахуван-

ня до фондів банку. 

Залучені кошти банку — це сукупність коштів на поточних, 

депозитних та інших рахунках банківських клієнтів (юридичних 

та фізичних осіб), на рахунках громадських організацій, різнома-

нітних суспільних фондів, які розміщуються в активи з метою 

отримання прибутку чи забезпечення ліквідності банку. 

Банки залучають вільні грошові кошти, головним чином, 

шляхом виконання депозитних операцій, у процесі яких викорис-

товуються різні види банківських рахунків. Депозити бувають до 

запитання і строкові. 

Депозити до запитання розміщуються у банку на поточному 

рахунку клієнта. Вони використовуються власниками для здійс-

нення поточних розрахунків з їх господарськими партнерами. 

Строкові депозити (вклади) — це кошти, які розміщенні 

у банку на певний строк не менше від одного місяця і можуть 
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бути знятими після закінчення цього терміну або після поперед-

нього повідомлення банку. 

Однією з форм строкових вкладів є сертифікати. Сертифікати 

бувають депозитні та ощадні. Депозитні сертифікати надаються 

юридичним, а ощадні — фізичним особам. 

Сертифікат — це цінний папір, що може використовуватися 

його власником як платіжний засіб і мати обіг на фондовому  

ринку. Сертифікати мають суттєву перевагу над строковими 

вкладами, що оформлені депозитними договорами. Завдяки вто-

ринному ринку цінних паперів сертифікат (крім іменного) може 

бути достроково проданий власником іншій особі з одержанням 

деякого прибутку за час зберігання і без зміни, при цьому, обсягу 

ресурсів банку, тоді як дострокове вилучення власником строко-

вого вкладу означає для нього втрату прибутку, а для банку — 

втрату частини ресурсів. 

Банківський вексель має депозитну природу, і цим він схо-

жий на сертифікат. Проте, на відміну від сертифіката, банківсь-

кий вексель може бути використаний його власником як платіж-

ний засіб за товари і послуги, при чому новий власник векселя 

може передавати його третій особі шляхом індосаменту. 

Позичені кошти банку — це головним чином позики на 

грошовому ринку, які залучаються у формі міжбанківських кре-

дитів і кредитів центрального банку (НБУ), операцій з цінними 

паперами на вторинному фондовому ринку, а також позик на ри-

нку євродоларів. 

Терміни міжбанківських кредитів можуть бути різними — 

від одного дня до трьох-шести місяців. Процентна ставка за між-

банківськими кредитами, як правило, нижча ніж за кредитами, 

наданими господарникам, і пов’язана з обліковою ставкою НБУ. 

НБУ застосовує механізм рефінансування комерційних бан-

ків через операції РЕПО та ломбардне кредитування під заставу 

облігацій внутрішньої державної позики (ОДП) та стабілізацій-

них кредитів. 
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Ломбардний кредит надається на строк до 30 днів у межах 

лімітів, установлених на квартал НБУ для своїх регіональних 

управлінь. 

Операції РЕПО — це операції з цінними паперами, які 

складаються з двох частин. Для їх здійснення укладається єдина 

генеральна угода між учасниками ринку (НБУ і комерційними 

банками) про продаж-купівлю державних цінних паперів на пев-

ний строк із зобов’язанням зворотного продажу-купівлі у визна-

чений термін або на вимогу однієї зі сторін заздалегідь обумов-

леною ціною. 

Національний банк може здійснювати операції РЕПО купів-

лі-продажу державних цінних паперів як через безпосередню до-

мовленість із комерційними банками, так і проведенням тендера 

заявок комерційних банків на участь в операціях РЕПО. 

 

 

12.5. Активні операції банків 
 

Активні операції банків полягають у діяльності, пов’язаній 

із розміщенням і використанням власного капіталу, залучених 

і позичених коштів для одержання прибутку при раціональному 

розподілі ризиків за окремими видами операцій і підтриманні  

ліквідності. Активні операції банків поділяються на кредитні та 

інвестиційні. 

Кредитні операції полягають у проведенні комплексу дій, 

пов’язаних із наданням і погашенням банківських позичок. Бан-

ківське кредитування здійснюється відповідно до принципів стро-

ковості, цільового характеру, забезпеченості і платності кредиту. 

Позики надаються всім суб’єктам господарювання незалеж-

но від форми власності за умови, що позичальник є юридичною 

особою, зареєстрованою як суб’єкт підприємництва, або фізич-

ною особою. 

Кредити надаються на підставі укладеної між банком і пози-

чальником кредитної угоди (договору), у якому передбачається: 

мета, сума, строк, порядок, форма видачі і погашення кредиту. 
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Інвестиційні операції банків означають вкладення коштів 

у цінні папери підприємств (державних, колективних і приватних) 

на відносно тривалий період часу. Інвестиційні цінні папери — 

це боргові зобов’язання у вигляді акцій, облігацій, векселів, сер-

тифікатів тощо. 

Цінні папери можуть бути об’єктом банківських інвестицій 

за умов вільного обігу їх на фондовому ринку. 

Функції банківських інвестицій полягають у створенні вто-

ринних резервів для задоволення потреби у коштах, яка виникає 

внаслідок вилучення клієнтами своїх вкладів, або надходження 

замовлень на позички, що перевішують наявні ресурси. Здійсню-

ючи інвестиційні операції, банки мають на меті: одержання без-

пеки грошових коштів, забезпечення їх диверсифікації, доходу та 

ліквідності. 

Банківським інвестиціям властиві фактори ризику. Виділя-

ють три такі фактори: кредитний ризик, фінансовий ризик та 

процентний ризик. 

Кредитний ризик пов'язаний з тим, що фінансові можливос-

ті емітента (юридичної особи, що випускає цінні папери) змен-

шується настільки, що він буде не в змозі виконувати свої фінан-

сові зобов’язання (сплачувати доходи у формі дивідендів, проце-

нтів, погашати свої цінні папери). 

Фінансовий ризик випливає з того, що у зв’язку з неперед-

баченими змінами на ринку цінних паперів чи в економіці при-

вабливість деяких цінних паперів як об’єкта вкладень може бути 

частково втрачена, тому їх продаж стане можливим лише з вели-

кою знижкою. 

Процентний ризик пов'язаний з фіксацією процента за облі-

гаціями в момент їх випуску в обіг при вільному коливанні рин-

кових ставок. Чим більше часу до погашення облігацій, тим ви-

щий ризик, що пов'язаний з динамікою ставки процента. 

Інвестиційна діяльність комерційних банків повинна мати 

захист від ризику збитків та втрати ліквідності. Одним із методів 
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зменшення ризику є формування інвестиційного портфеля за ра-

хунок багатьох видів цінних паперів, що мають різний рівень 

якості та строки погашення. 

 

 

12.6. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів 
 

Грошові розрахунки в Україні здійснюються з допомогою 

готівки та в безготівковій формі. Розрахунки готівкою застосову-

ються головним чином у процесі взаємовідносин підприємств, 

установ та організацій з населенням, а також між людьми, тобто 

вони обслуговують рух грошових доходів та видатків населення, 

хоча готівка може використовуватися і при розрахунках між юри-

дичними особами. У розрахунках між юридичними особами пере-

важна більшість платежів здійснюється в безготівковому порядку. 

Безготівкове перерахування коштів може опосередковувати і рух 

грошових доходів і видатків населення, але його обсяг незначний. 

Безготівковий платіжний обіг здійснюється за допомогою 

переказів та інкасо. 

Платежі за допомогою переказів здійснюється банками 

шляхом списання коштів з рахунка платника і зарахування їх на 

рахунок вказаної ним особи. 

Інкасо є поширеним видом послуг комерційних банків тим 

клієнтам, які в розрахунках застосовують векселі й чеки. 

За здійснення розрахункових операцій банки стягують з клі-

єнтів плату у формі комісії, розмір якої передбачається у відпові-

дному договорі між сторонами. 

Касове обслуговування клієнтів полягає в тому, що комер-

ційні банки приймають від них готівкові кошти та зараховують їх 

на відповідні рахунки, видають із цих рахунків готівкові кошти 

клієнтам за їх вимогою на відповідні цілі. 

Банки здійснюють касові операції з обслуговування клієнтів 

на основі єдиних правил, установлених Національним банком 
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України. Ці правила визначають порядок прийняття, упакування, 

зберігання та обліку готівки. 

Комерційні банки стягують з клієнтів плату за касові послуги, 

розмір якої визначається угодою. 

 

 

12.7. Банківські послуги 
 

Банківські послуги — це ті дії банківських установ на замо-

влення клієнтів, які не пов’язані із залученням додаткових ресур-

сів. Основною формою оплати банківських послуг є комісії. Банки 

надають клієнтам різноманітні послуги. Їх об’єднують у певні 

групи за відповідними ознаками і критеріями. Найбільш пошире-

ною є класифікація банківських послуг, в якій виділяють такі 

групи послуг: ліцензовані, неліцензовані, чисті, сурогатні, комі-

сійні, гонорарні, спредові, балансові, позабалансові тощо. 

До ліцензованих банківських послуг належать такі, надання 

яких потребує ліцензії Національного банку України. Це, зокрема: 

касове обслуговування клієнтів; інкасація та перевезення грошо-

вих цінностей; ведення рахунків клієнтів у національній та інозе-

мній валюті; залучення депозитів юридичних і фізичних осіб;  

видача гарантій і поручительств; управління грошовими коштами 

та цінними паперами за дорученням клієнтів тощо. 

До комісійних належать послуги, за надання яких банк стя-

гує з клієнта плату у вигляді комісії, а саме не сплачує ніяких ко-

місій при їх наданні. Це збереження цінностей у власному депо-

зитарії, ведення реєстрів власників цінних паперів, розміщення 

цінних паперів, емітованих клієнтами за їх дорученням тощо. 

Гонорарними називаються послуги, за надання яких банк 

отримує від клієнтів обумовлену наперед плату. Це лізинг, трас-

тові, консультаційні та деякі інші послуги. 

До спредових відносять послуги, чисті доходи від яких фор-

муються як різниця між комісією, отриманою від клієнта, та комі-
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сією, сплаченою при організації даної послуги. Прикладом такої 

послуги є видача клієнтам готівки за рахунок купленої в інших 

банків або установі НБУ. Спред виникає лише тоді, коли банк ви-

користовує сторонніх (третіх) осіб при наданні послуг клієнтам. 

До балансових належать послуги, що обліковуються на ба-

лансових рахунках (кредитні, інвестиційні, валютні операції). 

Ці послуги, у свою чергу, можуть бути активними та пасивними. 

Послуги, що не обліковуються на балансових рахунках ві-

дносять до позабалансових (гарантії, поручительства, консуль-

тації). Їх надання не супроводжується вкладенням або залучен-

ням ресурсів. 

Лізингові послуги полягають у здаванні в оренду на трива-

лий строк предмети довгострокового користування. Як правило, 

протягом строку дії договору про лізинг орендатор сплачує орен-

додавцю повну вартість взятого в оренду майна. Тобто, можна 

розглядати лізинг, як різновид довгострокового кредитування, 

що надається в майновій формі і погашається в розстрочку. 

Дохід банку від лізингових послуг складається з лізингового 

проценту, залишкової вартості майна до моменту закінчення 

строку оренди, податкові пільги, обумовлені інвестуванням в об-

ладнання. 

Плата за лізингову послугу нижча у порівнянні з позичко-

вим процентом і тому позичальнику вигідніше користуватися  

лізингом ніж брати грошову позичку для оренди дорогого облад-

нання. 

Факторинг — банківська послуга, яка являє собою купівлю 

банком у клієнта права на вимогу боргу (без права зворотної ви-

моги до клієнта). Як правило, банк купує дебіторські рахунки, 

пов’язані з постачанням товарів або надання послуг. 

Факторингова послуга оформлюється укладанням спеціаль-

ного договору між банком і клієнтом. 

При цьому функціями банку є не тільки стягнення боргів, 

а й обслуговування боргу: аналіз платоспроможності боржників, 



В. Я. Швець, Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань  232 

інкасування, залікові операції, прийняття на себе ризику несплати 

боргу. Клієнт, який продав дебіторські рахунки одержує від банку 

гроші (готівка, переказ, оплата чека у розмірі 80—90 % суми 

рахунків). Залишки у розмірі 10—20% суми банк тимчасово стя-

гує у вигляді компенсації ризику до погашення всієї купленої  

дебіторської заборгованості. 

Гарантія — це зобов’язання гаранта, яке видається на про-

хання іншої особи (принципала), за яким гарант зобов’язується 

сплатити кредитору принципала відповідно до умов гарантійного 

зобов’язання певну грошову суму. Гарант має право зажадати від 

принципала в порядку регресу відшкодування сплачених за гаран-

тією сум, якщо інше не передбачено договором гарантії з прин-

ципалом. Видаючи гарантію, банк повинен переконатися у плато-

спроможності клієнта, оскільки видача гарантії, по суті має кре-

дитний характер. Банки беруть на себе зобов’язання при несплаті 

клієнтом у строк належних платежів здійснювати їх за рахунок 

власних ресурсів. Банківська гарантія може бути надаватися і під 

відповідне забезпечення тобто, супроводжуватися відповідною 

заставою майна. Крім того, банківська гарантія може бути спря-

мована на виконання клієнтом своїх зобов’язань за торговельними 

та фінансовими угодами: тендерна гарантія, гарантія виконання 

контракту, гарантія надання кредиту й виставлення акредитива, 

гарантія платежу, акцептування та авалювання векселів тощо. 

Трастові послуги засновані на довірчих правовідносинах, 

коли одна особа — засновник — передає своє майно у розпоря-

дження іншої особи – довірчому власнику для управління в інте-

ресах третьої особи — бенефіціара. Тобто, у відносинах, пов’я-

заних із наданням трастової послуги, приймають участь три 

суб’єкти: 

- по-перше, це довіритель майна (засновник); 

- по-друге, довірчий власник (траст); 
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- по-третє, бенефіціар — особа, на користь та в інтересах 

якої здійснюються довірчі послуги. Ним може бути сам довіри-

тель майна або третя особа. 

Функції банку щодо надання трастових послуг наступні: 

- обслуговування облігаційної послуги; 

- здійснення тимчасового управління справами компаній 

на випадок їх реорганізації чи ліквідації; 

- надання послугу депозиторів (зберігання акцій, за якими 

акціонери передало право голосу уповноваженим представникам); 

- здійснення розпорядження активами; 

- інвестування коштів клієнтів у визначені ним види активів; 

- управління коштами благодійних фондів; 

- збереження цінностей. 

За надання довірчих послуг банк стягує плату розмір якої 

установлюється в договорі між банком і клієнтом. 

 

 

12.8. Стабільність банків і механізм її забезпечення 
 

Банківська стабільність означає постійну здатність банку від-

повідати за своїми зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість 

на рівні, достатньому для нормального функціонування у конку-

рентному середовищі. На створення необхідних умов для стабі-

льної діяльності банків спрямована система економічних норма-

тивів регулювання банківської діяльності, яка впроваджена НБУ 

і є обов’язковою для всіх комерційних банків. 

Найважливішими економічними нормами, які характеризу-

ють фінансову стійкість банку, його здатність виконувати біль-

шість інших нормативів: нормативи капіталу, зокрема, мініма-

льний розмір статутного капіталу, зокрема мінімальний розмір 

статутного капіталу, норматив адекватності регулятивного капі-

талу (платоспроможності) і норматив адекватності основного ка-

піталу (достатності капіталу). 
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Платоспроможність банку визначається співвідношенням 

між капіталом і активами банку, підсумованими з урахуванням 

їхніх ризиків. Норматив значення показника не може бути ниж-

чим від 8 %. Тобто, для нормальної роботи банк на кожну гривню 

активів, скоригованих на ступень ризику, повинен мати 8 коп. 

власних коштів (капіталу). Спорідненим з цим показником 

є показник достатності капіталу, який визначається відношен-

ням капіталу до загальних активів банку, зменшених на створені 

відповідні резерви (резерви на відшкодування можливих втрат 

від активних операцій). Норматив значення показника достат-

ності капіталу має бути не меншим ніж 4 %, тобто на кожну 

гривню усіх активів (за мінусом резервів) банк повинен мати 

4 коп. капіталу. 

Комерційний банк буде в змозі відповідати за своїми зо-

бов’язаннями за умови, якщо він вклав свої залучені кошти у лік-

відні активи. Це досягається завдяки дотриманню банком певних 

нормативів ліквідності. Серед них виділяються нормативи: мит-

тєвої загальної ліквідності, а також відношення високоліквідних 

активів до робочих активів: 

1) Норматив миттєвої ліквідності визначається як відно-

шення суми коштів на кореспондентському рахунку та в касі до 

поточних зобов’язань банку. 

2) Норматив поточної ліквідності встановлюється для ви-

значення збалансованості строків і сум ліквідних актів та зобов’я-

зань банку. 

3) Норматив короткострокової ліквідності визначається як 

співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань. 

Виконуючи активні операції, банки мають справу з клієнта-

ми з різним фінансовим станом, якому до того ж притаманна така 

риса, як швидка змінюваність. Це обумовлює підвищений ризик 

банківських операцій, а з ним і можливість допущення збитків. 

Одним із засобів мінімізації і запобігання ризиків є дотримання 

банком нормативів ризику, яких існує декілька. Один із них — 
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це максимальний розмір ризику на одного позичальника, який 

розраховується діленням сукупної заборгованості за позичками, 

міжбанківськими кредитами та врахованими векселями одного 

позичальника на 100 %, суми позабалансових зобов’язань, вида-

них для цього позичальника, на капітал банку. Нормативне зна-

чення цього показника не повинно перевищувати 25 %. Отже 

банк повинен диверсифікувати свої кредитні вкладення і не допу-

скати їх великої концентрації в одного клієнта. 

Існують й інші обмеження. Так банк може надати кредити 

іншим банкам у розмірі, який не перевищує 200 % його капіталу, 

а отримати кредити від інших банків на суму, що не перевищує 

300 % капіталу. Вкладення коштів в інвестиційні операції не може 

перевищувати 50 % банківського капіталу. 

Прибутковість як елемент банківської стабільності залежить 

від співвідношення доходів і витрат. Оцінювання прибутковості 

здійснюється за допомогою систем відповідних показників. Най-

поширенішими показниками прибутковості банку є: прибутко-

вість банківських активів (ROA); прибутковість акціонерного ка-

піталу (ROE); процентна маржа (SPRED). 

ROA — це показник, що характеризує співвідношення чис-

того прибутку банку (прибутку після оподаткування) й активів 

банку. Він показує, скільки чистого прибутку дає одиниця акти-

вів банку. ROA — показник ефективності роботи менеджерів  

банку, він показує, як вони справляються із завданням отримання 

чистого прибутку з активів банківської установи. 

ROE — показник, що характеризує відношення чистого 

прибутку до акціонерного капіталу. Його значення особливо ці-

кавить акціонерів банку, оскільки воно приблизно дорівнює роз-

міру чистого прибутку, який отримуватимуть акціонери від інве-

стування свого капіталу, тобто рівню дивідендів. 

SPRED — показує, наскільки успішно банк виконує функ-

цію посередника між вкладниками та позичальниками і наскільки 

гостра конкуренція на грошовому ринку, учасником якого є уста-
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нова банку. Посилення конкуренції зумовлює скорочення різниці 

між доходами за активами та витратами за пасивами. Цей показ-

ник визначається за формулою: 

СПРЕД =  – . 

При аналізі прибутковості банку використовуються також 

такі показники, як чистий прибуток на одну акцію (ЧПа) та чиста 

процентна маржа (ЧПМ). 

ЧПМ — це відношення процентної маржі (спред) до активів 

банку. На розмір процентної маржі впливають такі чинники, як 

склад та обсяг залучених коштів, розмір кредитних та інших 

вкладень. 

Прибутковість відіграє важливу роль у діяльності банку, 

оскільки досягнення задовільного рівня прибутку дає змогу по-

повнювати капітал, формує основу життєдіяльності та зростання 

банку, а також забезпечує прийнятний рівень дивідендних виплат 

акціонерам. Але рівень прибутковості, безпосередньо, пов'язаний 

з рівнем ризику. Вищий рівень ризику відкриває потенційні мож-

ливості отримання підвищеного прибутку, але не виключає мож-

ливості втрат. Мінімізація рівня ризику дає змогу отримати неви-

сокий, але стабільний прибуток. Тому балансування між прибут-

ковістю та ризиком, пошук оптимального їх співвідношення 

є одним із важливих і складних завдань управління банком. 

 
Запитання до самоконтролю 

 

1. Назвіть причини виникнення банків. 

2. Що таке комерційний банк? 

3. Коли виникли комерційні банки? 

4. Перелічіть і розкрийте функції комерційного банку. 

5. Назвіть види банків за видами їх спеціалізації. 

6. Розкрийте в загальних рисах процес створення комерційного 

банку. 
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7. На які три групи поділяються ресурси комерційного банку? 

8. Яке функціональне призначення має власний капітал комер-

ційного банку? 

9. Перелічить джерела формування ресурсів, які залучає банк для 

забезпечення своєї діяльності. 

10. Статутний фонд комерційного банку і порядок його формування. 

11. У чому суть пасивних операцій банку? 

12. У чому суть активних операцій банку? 

13. На яких умовах здійснюється кредитування позичальників? 

14. Що таке кредитний ризик? 

15. Які існують засоби запобігання кредитного ризику? 

16. Що таке кредитоспроможність позичальника? 

17. Як розділяються кредити за способами погашення? 

18. Які види економічних нормативів Ви знаєте, яке їх призна-

чення і хто їх установлює? 

19. Які чинники впливають на ліквідність комерційного банку? 

20. Які чинники впливають на прибутковість і фінансовий стан 

комерційного банку? 

21. Визначення банківських послуг. 

22. За якими ознаками класифікуються банківські послуги? 

23. Якими нормативними актами в Україні регламентується і ре-

гулюється діяльність комерційних банків? 

24. Розкрийте повну схожість між інвестиційною діяльністю банку 

і кредитуванням, охарактеризуйте їх відмінності. 

25. Доведіть, що контролюючі функції Національного банку, які 

реалізуються у встановленні нормативів щодо діяльності 

комерційних банків, певною мірою виступають і як важелі 

регулювання економіки. 

 
Теми рефератів 

 

1. Комерційні банки, їх види та правові основи організації. 

2. Формування ресурсної бази комерційного банку. 
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3. Пасивні і активні операції комерційного банку: їх види та зміст. 

4. Банківські ризики: їх різновиди та можливості мінімізації. 

5. Банківські послуги: тенденції та перспективи їх розвитку. 

6. Стабільність та ефективність діяльності комерційних банків та 

механізм їх забезпечення. 

7. Особливості становлення і розвитку комерційних банків України. 

 
Тести 

 

1. Функціями банку є: 

а) кредитування; 

б) касова діяльність; 

в) трансформація ризиків по грошових потоках; 

г) надання розрахункових послуг; 

ґ) трансформація строкових грошових потоків; 

д) трансформація обсягів грошових потоків; 

е) просторова трансформація спрямування грошових потоків; 

є) створення додаткових платіжних засобів; 

з) акумуляція коштів клієнтів; 

ж) ведення безготівкових розрахунків. 

2. Які документи повинен подати комерційний банк на реєстрацію: 

а) заяву про реєстрацію, установчі документи, висновки аудитор-

ської фірми, відомості про фахову придатність працівників; 

б) заяву про реєстрацію, економічне обґрунтування, висновки 

аудиторської фірми, відомості про фахову придатність ке-

рівника ; 

в) заяву про реєстрацію, економічне обґрунтування, установчі 

документи,відомості про фахову придатність керівників; 

г) заяву про реєстрацію,економічне обґрунтування, установчі 

документи, висновки аудиторської фірми. 

3. Юридична особа є банком за такими ознаками: 

а) ведення касових операцій; 

б) рекламна діяльність; 
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в) прийом депозитів; 

г) страхування кредитів; 

ґ) отримування прибутку; 

д) діяльність на комерційному розрахунку; 

е) надання кредитів; 

є) отримання процентів; 

з) перерахування податків; 

ж) ведення безготівкових розрахунків 

и) факторинг; 

і) лізинг. 

4. Метою діяльності комерційного банку є: 

а) залучення депозитів; 

б) надання кредитів; 

в) отримання прибутку; 

г) ведення касових операцій; 

ґ) сплата податку державі. 

5. За організаційно-правовою формою діяльності комерційні бан-

ки поділяють на: 

а) державні; 

б) акціонерні; 

в) приватні; 

г) пайові; 

ґ) кооперативні; 

д) змішані. 

6. За формою власності комерційні банки поділяють на: 

а) державні; 

б) акціонерні; 

в) приватні; 

г) пайові; 

ґ) кооперативні; 

д) змішані. 

7. Основні групи банківських операцій: 

а) операції з цінними паперами; 
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б) касові операції; 

в) кредитні операції; 

г) депозитні операції; 

ґ) банківські послуги; 

д) традиційні операції; 

е) пасивні; 

є) трастові; 

з) валютні. 

8. Які з операцій належать до пасивних операцій комерційного 

банку: 

а) формування резервного фонду банку; 

б) залучення вкладів фізичних осіб; 

в) фортфейтінг; 

г) приймання депозитів; 

ґ) овердрафт; 

д) формування статутного капіталу; 

е) надання кредиту іншому банку; 

є) врахування векселів. 

9. Основні джерела інформації про стійкість банку: 

а) статичний звіт; 

б) звіт про фінансові результати; 

в) звіт про прибутки та збитки; 

г) баланс; 

ґ) звіт про сплату податків. 

10. Причини порушення ліквідності комерційного банку: 

а) прорахунки в оцінці ризиків; 

б) різка зміна облікової ставки центрального банку; 

в) форс-мажорні обставини; 

г) порушення збалансованості активів і пасивів банку; 

ґ) мала капіталізація банку. 

11. Приймання депозитів від населення — це: 

а) базова функція банку; 

б) додаткова функція банку; 
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в) спеціальна функція банку. 

12. До чого належить субординований борг банку: 

а) до основного капіталу; 

б) до запозиченого капіталу в іншому банку (міжбанківського 

кредиту); 

в) до додаткового капіталу; 

г) до видів депозитів залучених на строк до запитання. 

13. Який із наведених нижче органів є найвищим органом прав-

ління банку: 

а) правління банку; 

б) кредитна рада банку; 

в) управління банківського аудиту; 

г) загальні збори учасників банку; 

ґ) спостережна рада. 

14. Суб’єкти зовнішнього контролю за діяльністю банку: 

а) відділ внутрішнього банківського аудиту; 

б) незалежні аудиторські фірми; 

в) Національний банк України; 

г) ревізійні комісії; 

ґ) Державна податкова адміністрація; 

д) правоохоронні органи; 

е) збори акціонерів (учасників). 

15. Дозвіл на придбання 25 % акцій банку дає: 

а) директор діючого підприємства; 

б) Міністерство економіки України; 

в) загальні збори юридичної особи — акціонера; 

г) Національний банк України; 

ґ) загальні збори акціонерів банку. 
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Розділ 13 

МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ  

ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ 

 

 

13.1. Міжнародний валютний фонд та його діяльність  

в Україні 
 

В умовах подальшої інтернаціоналізації господарської дія-

льності у світі і тих змін, що відбувається в усій сукупності то-

варно-грошових відносин, набуває особливого значення роль різ-

номанітних міжнародних валютно-кредитних установ. Остання 

виявляється у посиленні регулюючого характеру цих установ, 

зростанні їх значення щодо розв’язання проблем суспільного від-

творення, які постійно виникають у різних країнах. Ці організації 

відіграють все більшу роль у аналізі основних тенденцій розвитку 

світового господарства та розробці, спираючись на результати 

й висновки цього аналізу, рекомендацій відносно шляхів розв’я-

зання нагальних проблем у соціально-економічному житті світо-

вого господарства, тієї чи іншої країни. 

Особливого значення міжнародні валютно-кредитних уста-

нови набувають для країн, які будують економіку ринкового типу 

й вирішують питання щодо її ефективного функціонування.  

Міжнародні валютно-кредитні організації — це установи, 

які створені на підставі багатосторонніх угод між державами: 

Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк 

реконструкції та розвитку та інші. 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) створено за рішенням 

Бреттон-Вудської конференції в 1944 р. 

Згідно з поданою заявкою Україна входить до складу МВФ 

з 1992 року. 

На початок ХХІ ст. до МВФ входить більше ніж 180 країн. 

Специфіка фонду, порівняно з іншими міжнародними орга-

нізаціями полягає в тому, що у своїй діяльності він об’єднує фун-
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кції регулювання, фінансування, нагляду та консультування дер-

жав-членів у сфері валютно-фінансових. Ці функції випливають 

з основних цілей, які закріплені у статуті і угоди МВФ: 

- сприяти міжнародному співробітництву у валютній сфері 

через постійно діючу установу, що створює механізм для консу-

льтацій та співробітництва з міжнародних валютно-фінансових 

проблем; 

- сприяти розширенню та збалансованому зростанню між-

народної торгівлі; 

- підтримувати стабільний та упорядкований валютний ре-

жим держав-членів, запобігати конкурентному знеціненню валют; 

- надавати допомогу у створенні багатосторонньої системи 

платежів за поточними операціями між державами-членами, а та-

кож в усуненні валютних обмежень, які гальмують розвиток сві-

тової торгівлі; 

- зміцнювати впевненість держав-членів шляхом тимчасо-

вого надання в їх розпорядження за відповідних гарантій загаль-

них ресурсів фонду; 

- відповідно до наведеного вище скорочувати тривалість та 

зменшувати масштаби нерівноваги у зовнішніх платіжних балан-

сах держав-членів. 

При наданні кредитів МВФ ставить перед країнами-борж-

никами деякі політичні та економічні умови, які втілюються 

у програмах перебудови економіки. Цей порядок називається 

принципом обумовленості. 

Кожна країна-учасниця, вступаючи в фонд, робить відпові-

дний внесок, який визначається встановленою квотою. Розмір 

такої квоти, що переглядається з періодичністю п’ять років, роз-

раховується на основі оцінки економічного потенціалу країни 

у світовому господарстві. Відповідно розміру квот визначається 

«вага» голосу країни в керівництві фонду та обсяг її можливих за-

позичень. Квота України на кінець 1992 року становила 0,7 %. Від-

носно до цієї квоти вступний внесок України сягав 911 млн. дол. 
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Ставши членом МВФ спрямовуються для надання допомоги 

країнам-членам, які намагаються подолати проблеми платіжного 

балансу, а також для сприяння у пом’якшенні наслідків реалізації 

стабілізаційних програм. 

Відносини МВФ з Україною будуються відповідно до трьох 

типів програм. Програму першого типу створено спеціально для 

країн колишнього СРСР та країн Східної Європи. 

Це первісно програма — програма системної трансформації 

економіки, реалізація якої дає змогу країни і фонду співпрацювати. 

Друга програма — це програма короткострокового фінансу-

вання, як правило, вона триває від 12 до 13 місяців і спрямована 

на здійснення першочергових заходів, необхідних для досягнення 

макроекономічної стабілізації.  

Після реалізації цієї програми країна має укласти з МВФ 

угоду про програму розширеного фінансування. Вона розрахова-

на на три роки і спрямована на закріплення досягнень початкової 

стабілізації за програмою «стенд-бай». Одночасно, значно біль-

шої уваги приділяються структурним змінам в економіці, тим 

елементам, які становлять базу (основу) подальшого економічно-

го зростання.  

Розпорядником фінансових ресурсів, наданих МВФ, є НБУ. 

Отримання цих ресурсів обумовлено виконанням українською 

стороною погоджених з МВФ критеріїв ефективності, таких як 

рівень чистих міжнародних резервів НБУ, монетарні показники 

та дефіцит консолідованого бюджету тощо. 

Фінансові ресурси МВФ надаються Україні на досить піль-

гових умовах: строк сплати 3—5 років, початок оплати через три 

роки, процентні ставки за кредит — від 5,75 % до 6,29 % у тепе-

рішній час процентна ставка дорівнює 3 %. 

Кредити, що залучаються від МВФ, використовуються для 

підтримки курсу національної валюти та для фінансування дефі-

циту платіжного балансу України і покликані пом’якшити еко-

номічні труднощі у процесі проведення економічних реформ, які 

дають змогу забезпечити у перспективі економічне зростання. 
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13.2. Світовий банк 
 

Світовий банк являє собою групу споріднених організацій. 

До неї входить: 

- Міжнародний банк реконструкції та розвитку; 

- Міжнародна асоціація розвитку; 

- Міжнародна фінансова корпорація; 

- Багатостороння агенція гарантування інвестицій; 

- Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конф-

ліктів. 

Офіційні цілі світового банку — зменшення бідності і під-

вищення рівня життєвих стандартів країн-членів шляхом спри-

яння економічного розвитку і залучення ресурсів з розвинутих 

країн до країн, що розриваються. На відміну від МВФ, Світовий 

банк зосереджується переважно на середньо- та довгострокових 

(за терміном реалізації) проектів структурних та галузевих перет-

ворень в економіках країн. 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) надає 

довгострокові позички країнам-членам та гарантує кредити, які 

надані цим країнам приватними банками та іншими кредиторами 

на довгостроковій основі. Право брати участь у діяльності банку 

можуть тільки члени МВФ, а право голосу визначається розміром 

внеску до його капіталу. 

Статутний капітал МБРР формується шляхом підписки дер-

жав-членів на його акції. Квоти держав у капіталі банку встанов-

люються на основі квот МВФ. 

Проекти його в країні можна поділити на системні та інвес-

тиційні.  

Системні призначені для реформування цілих секторів еко-

номіка і гроші за ними направляються до Державного бюджету. 

Кредитна угода щодо впровадження інвестиційних проектів 

укладається між Україною та МБРР — Міністерство фінансів 

призначається представниками позичальника. 
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Діяльність банку зосереджена на двох сферах — макроеко-

номічна стабілізація та інституційні зміни. Активніше МБРР діє в 

інституційній сфері, надає допомогу в здійсненні приватизації, 

зміні форм власності, упровадженні антимонопольних заходів. 

Міжнародна асоціація розвитку (МАР) була створена як фі-

лія МБРР у 1960 р. з метою зберегти вплив розвинутих західних 

держав на країни, що розвиваються. МАР надає безпроцентні 

кредити на строк до 50 років, з 1966 р. — строк надання кредитів 

скорочено до 40 років для найменше розвинутих країни та до 

34 років для інших країн (третього світу). 

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) була організована 

у 1959 р. з ініціативи США з метою заохочування розвитку про-

мислових підприємств у країнах, що розвиваються. МФК надає 

кредити високорентабельним приватним підприємствам без гара-

нтії уряду на строк від п’яти до п’ятнадцяти років за умови, що 

частина акцій компанії позичальники продають МФК. Рівень 

процентів відповідає процентам, що існують на міжнародних  

фінансових ринках. 

Статутний капітал МФК створено з внесків країн-членів, 

їх розмір пропорційний частині їх внесків до МБРР. У МФК бе-

руть участь тільки члени МБРР. 

Багатостороння агенція гарантування інвестицій (БАГУ) 

здійснює страхування капіталовкладень від політичного ризику 

на випадок експропріації, війни, зриву контрактів. 

Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфлік-

тів (МЦУІК) засновано у 1966 р. для сприяння припливу міжна-

родних інвестицій шляхом створення умов для припинення й 

урегулювання спорів між урядами та іноземними інвесторами. 

За класифікацією світового банку Україна належить до тре-

тьої категорії країн (середній рівень доходів). Для таких країн 

строки погашення кредитів становить 17 років з пільговим періо-

дом 5 років, протягом яких сплачується лише відсоток. Ставка ві-

дсотка може бути фіксованою або плаваючою з прив’язкою до 

ставки ЛІБОР. 
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13.3. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції 
 

Регіональні міжнародні фінансово-кредитні інституції ма-

ють свої цілі — це розвиток економіки, економічного співробіт-

ництва та інтеграції у регіоні. 

Міжамериканський банк розвитку (МаБР) заснований у 

1960 р. як інвестиційна інституція для фінансування країн Латин-

ської Америки. Членами його є 27 країн американського регіону 

та 17 нерегіональних країн-членів. Більшість голосів у МаБР  

належить США та іншим західним країнам. Штаб квартира зна-

ходиться у Вашингтоні, найвищим органом є рада керуючих, 

в яку кожна країна направляє свого представника. 

Африканський банк розвитку (АфБР) почав операції з липня 

1966 р. Його членами є 50 незалежних африканських держав 

і 25 нерегіональних членів. Ресурси банку складаються із внесків 

країн-членів та позичених коштів. 

Азіатський банк розвитку (АзБР) розпочав свою діяльність з 

1968 р. після ратифікації Угоди про створення АзБР 15-ма краї-

нами-співзасновниками. Його членами є країни азіатсько-тихо-

океанського регіону, а також США, Канада та 13 західноєвропей-

ських країн. У 1986 р. до членів АзБР вступила КНР. 

АзБР так само як її інші банки розвитку кредитує лише час-

тину проекту, а в інший частині надає гарантії за позиками з ін-

ших джерел або залучає кредиторів шляхом укладання угод про 

співфінансування. Проценти за позиками встановлюються, як 

правило, на рівні ставок приватних ринків капіталів. Строк пога-

шення кредитів від 10 до 30 років, за пільговими — до 40 років. 

Існують також інші регіональні й субрегіональні банки та 

фонди розвитку: 

1) Карибський банк розвитку. Барбадос. 

2) Антська корпорація розвитку. Венесуела. 

3) Ісламський банк розвитку. Саудівська Аравія. 

4) Фонд ОПЕК з Міжнародного співробітництва. Австрія. 
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5) Арабський банк економічного розвитку Африки. Судан. 

6) Центральноамериканський банк економічної інтеграції. 

7) Арабський фонд економічного та соціального розвитку. 

Кувейт. 

У межах Європейського економічного співробітництва діють 

кілька регіональних міжнародних валютно-кредитних установ: 

- Європейський інвестиційний банк (ЄІБ); 

- Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС). 

Європейський інвестиційний банк — засновано у 1958 р. 

країнами-членами ЄС. Цілями створення банку проголошувалося 

довгострокове (20—25 років) фінансування слабо розвинутих  

регіонів, здійснення спільних проектів країн-учасниць. Банк очо-

лює рада керуючих, до складу якої входять міністри фінансів країн-

учасниць та Директорат: Німеччина, Франція, Англія та Італія 

мають найбільшу питому вагу у статутному капіталі банку, який 

становить приблизно 15 млрд. євро. 

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) — регіо-

нальний багатонаціональний банк зі статутним капіталом 1 млрд. 

СДР. Країни засновники — Азербайджан, Албанія, Болгарія,  

Вірменія, Греція, Молдавія, Росія, Румунія, Туреччина, Україна. 

ЧБТР створено з метою поглиблення інтеграції та зміцнення 

зв’язків між країнами Чорноморського економічного співробіт-

ництва. 

У сфері діяльності ЧБТР пріоритетними напрямами є пи-

тання що стосуються транспортних сполучень (морських та су-

хопутних), енергетики, сільського господарства, торгівлі тощо. 

Банк пропонує членам ЧЕС технічну й консультативну допомогу 

у вироблені ефективної економічної політики, застосуванні спі-

льних фондів, сприяє інвестуванню в економічні й соціальні про-

екти, наданню гарантій та братиме участь у гарантіях і фінансо-

вих структурах державного й приватного сектора, поглиблює 

співпрацю міжнародних фінансових установ розвитку з націона-

льними агентами фінансів і розвитку країн-учасників тощо. Вра-
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ховуючи особливості країн-учасниць, які перебувають на різних 

етапах розвитку та рівня розвинутості ринкових відносин ЧБТР 

надає їм допомогу в проведенні структурних економічних ре-

форм, сприяє розвитку конкуренції, приватизації, формуванню 

й діяльності суб’єктів підприємництва, зміцненню економічних 

зв’язків між країнами ЧЕС. 

 

 

13.4. Європейський банк реконструкції та розвитку 
 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) —  

регіональний міжнародний банк, що розпочав свою діяльність 

у 1991 р. Банк було створено зі спеціальною конкретною метою — 

сприяти структурним перетворенням щодо створення ринкової 

економіки у країнах Центральної та Східної Європи та країнах — 

колишніх республіках СРСР. 

Відповідно до угоди про створення ЄБРР він діє тільки в тих 

країнах, які дотримуються принципів багатопартійної демократії, 

плюралізму і де функціонує ринкова економіка. Банк ретельно 

контролює дотримання цих принципів. 

Банк розташований у Лондоні і має статус міжнародної фі-

нансової установи, до складу якої входить 61 член, 59 держав, 

включаючи всі європейські країни, країни інших регіонів світу 

(США, Мексика, Австралія, Єгипет, Японія та інші). Кожна країна-

член представлена у Раді керуючих та Раді директорів Банку. 

В Україні ЄБРР має дипломатичний статус і статус привіле-

йованого кредитора. Тобто кредити ЄБРР виключаються із суми 

державного богу при його реструктуризації.  

До Ради директорів Банку входить Президент, три віце-

президента й 23 директори. Кожен віце-президент координує дія-

льність іншої територіальної групи. 

Завдання ЄБРР, що визначають пріоритети його діяльності є: 

- зміцнення фінансового сектору; 
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- сприяння виникненню та розвитку дрібних, середніх під-

приємств; 

- допомога у галузі інфраструктури; 

- підтримка структурної перебудови великих підприємств; 

- створення сприятливого інвестиційного клімату; 

- залучення прямих іноземних інвестицій та заохочення 

спільного фінансування проектів. 

ЄБРР здійснює як пряме, так і опосередковане фінансування. 

До інструментів прямого фінансування належать: 

1) Кредити. 

2) Пайова участь у акціонерному капіталі. 

3) Гарантії ЄБРР. 

Опосередковане фінансування застосовується для надання 

незначних за обсягом кредитів, інструментами якого є: 

1) Кредити лінії ЄБРР. 

2) Інвестиції в приватні акціонерні капітали. 

3) Програми розвитку банків. 

4) Співфінансування. 

Пріоритетами діяльності ЄБРР в Україні є: 

- підтримка розвитку приватного сектору; 

- підтримка приватизації; 

- підтримка зміцнення фінансового сектору, насамперед, че-

рез фінансування малих і середніх підприємств; 

- сприяння приватним інвестиціям у харчову промисловість 

та розвиток сільського господарства; 

- раціоналізація енергетичної галузі; 

- розвиток малих та середніх підприємств; 

-  модернізація і реформа основних галузей інфраструктури. 

Ще одним напрямом роботи ЄБРР в Україні є фінансування 

через венчурні фонди. 

Важливим етапом у діяльності ЄБРР в Україні стало ство-

рення Українського макрофінансового банку (УМБ) з обсягом 

капіталу 10 млн. євро. 
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Тобто, як спеціалізований фінансовий інститут ООН, МБРР, 

призначений для інтеграції усіх країн-членів у систему світового 

господарства. Це головне й першочергове завдання МБРР. 

Використовуючи інструменти як прямого так і опосередко-

ваного фінансування кредити, що надає МБРР, як правило, спря-

мовуються на розвиток різноманітних галузей і сфер суспільного 

виробництва (сільського господарства, транспорту, міського гос-

подарства, охорони навколишнього середовища, виробництва 

електроенергії, охорони здоров’я, освіти тощо). Ці кредити, як 

правило, довгострокові. При цьому надання позик може супрово-

джуватися певними вимогами до країни позичальника, стосується 

фінансової політики держави і спрямовується на підвищення 

ефективності функціонування економіки країни. Позики нада-

ються під гарантії держави. Термін надання кредитів в основному 

15—20 років під відносно невеликий (у межах 7—7,5 %) відсо-

ток. Але відсоток змінюється залежно від ціни тих кредитних ре-

сурсів, які МБРР залучає зі світових ринків капіталу.  

У загальній спрямованості кредитної політики, яку здійснює 

МБРР можна виділити два основні напрями. Перший — цільові 

кредити, які є довгостроковими й спрямовані на реалізацію конк-

ретних інвестиційних завдань: будівництво шляхів, електростан-

цій. Це комерційні кредити, які переважно надаються країнам на 

пільгових умовах, що стосується, головним чином, рівня позич-

кового відсотка. 

Другий напрям — надання кредиту державі під структурні 

реформи. Зазвичай, такі кредити йдуть на підтримку державного 

бюджету, за умови його спрямування на здійснення структурних 

реформ. 

Надання кредитів МБРР здійснюється на основі певних 

принципів: 

- кредити МБРР видає тільки під ефективні капіталовкла-

дення; 

- рішення про надання кредиту враховує різні ризики, але 

головним принципом є принцип повернення позики; 
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- наданий кредит у процесі його використання не обмежу-

ється тільки межами країни-позичальника. 

Діяльність МБРР в Україні, як й інших міжнародних фінан-

сово-кредитних установ, створює сприятливі умови для розвитку 

її партнерства зі світовою спільнотою, сприяє створення та ефек-

тивному функціонуванню системи ринкових відносин. 

Потужною світовою фінансово-кредитною установою є та-

кож Міжнародний інвестиційний банк (МІБ). Відповідно до свого 

статуту він призначений для середньо- і довгострокового креди-

тування. Його кредити спрямовані на посилення світової еконо-

мічної інтеграції. Тому МІБ видає кредити під проекти, пов’язані 

з розвитком кооперації виробництва, з посиленням його спеціалі-

зації, з проектами на розвиток сировинних та енергозабезпечу-

вальних галузей країни. 

 

 

13.5. Банк міжнародних розрахунків 
 

Найстарішою кредитною інституцією регіонального типу 

є банк міжнародних розрахунків (БМР), який було засновано 

у ході реалізації плану Юнга після Першої світової війни 20 січня 

1930 р. Його було створення у відповідності до міжнародних 

угод. Основна мета його створення полягала у необхідності вре-

гулювання проблем платежів Німеччини. Засновниками БМР 

стала група із шести центральних банків: Бельгії, Великобританії, 

Німеччини, Франції та Японії і група банків США на чолі з Бан-

кірським домом Моргана. За згодою сторін банк був розташова-

ний у Швейцарії, яка надавала йому Установчу хартію, але його 

діяльність регулюється міжнародними правом. 

Нова міжнародна організація повинна була сприяти співро-

бітництву центральних банків країн-учасниць і надавати додат-

кові можливості щодо здійснення міжнародних фінансових опе-

рацій. До 1932 р. учасниками БМР стали ще 19 країн Європи. 
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З моменту свого створення і до тепер БМР незмінно залиша-

ється центральною банківською установою на світовій арені. 

Він належить центральним банкам країн-членів, контролюється 

ними, надає значну кількість спеціалізованих послуг централь-

ним банкам як членам БМР, так й іншим центральним банкам. 

Одна з основних цілей міжнародної діяльності банку поля-

гає в зміцненні міжнародної фінансової стабільності. 

Особливої актуальності й значимості набуває ця діяльність 

в сучасних умовах інтеграції світових фінансових ринків. 

Членами БМР нині є 41 центральний банк країн Європи, 

Азії, Африки та США. За правовим статусом БМР є компанією 

з обмеженою відповідальністю, що має випущений акціонерний 

капітал. 

Адміністративна структура БМР має три органи: загальні 

збору акціонерів, рада директорів і правління. 

Рада директорів призначає головного менеджера та інших 

членів правління, які здійснюють оперативну діяльність з керів-

ництва банком. 

БМР виконує ряд функцій: 

- здійснює широке коло банківських операції з метою 

сприяння центральним банкам в управлінні їх валютними резер-

вами, тобто БМР є банком центральних банків; 

- слугує форумом ( організатором) міжнародного грошово-

кредитного і валютного співробітництва у рамках якого періо-

дично зустрічаються керівники центральних банків; 

- виступає інформаційно-дослідним центром з питань гро-

шово-кредитних та валютно-фінансових відносин; 

- виконує функції агента та довіреної особи з виконання 

міжнародних фінансових угод, у тому числі до 1994 р. у рамках ЄС. 

Як банк центральних банків БМР виконує важливу функцію 

координатора діяльності цих банків. Крім того, не тільки центра-

льні банки-акціонери, а й інші центральні банки (понад 120),  

також і різноманітні міжнародні фінансові установи використо-
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вують БМР як банк. Поряд із здійсненням взаємних міжнародних 

розрахунків БМР надає різноманітні фінансові послуги щодо 

управління зовнішніми резервами центральних банків. БМР прий-

має від центральних банків короткострокові вклади (до трьох міся-

ців) в іноземній валюті або золоті й виконує з ними такі операції: 

- операції з валютою й цінними паперами (в основному ко-

роткострокові державні цінні папери); 

- депозитно-позичкові операції (надає центральним банкам 

забезпеченні золотом або депозитами кредити, іноді надає неза-

безпечені (резервні) кредити на доволі короткі строки); 

- приймання урядових вкладів за особистими угодами. 

БМР не дозволено надавати кредити урядам або відкривати їм 

поточні рахунки; 

- інвестиційні послуги управління портфелем цінних па-

перів; 

- операції з купівлі-продажу й зберігання золота; 

- інші послуги на світових ринках як агента або кореспон-

дента центральних банків (проміжне фінансування). 

Під егідою БМР і за його підтримки працюють три комітети 

з розроблення та погодження нормативних банківських стандартів: 

1) Базельський комітет з систем платежів і розрахунків — 

здійснює нагляд за міжнародними розрахунками і розробляє нові 

механізми міжнародних розрахунків. Найбільш значущими є його 

рекомендації щодо розрахунків за фінансовими деривативами, 

урахування системних ризиків тощо. 

2) Базельський комітет з банківського нагляду — розробляє 

мінімальні принципи ефективного банківського нагляду. 

3) Постійний комітет з євровалют — вивчає і надає рекомен-

дації щодо удосконалення банківського регулювання ринку євро-

валют. 

За роки свого існування БМР перетворився на провідний  

інформаційно-дослідницький центр з монетарних і фінансових 

проблем. Загалом, БМР своєю діяльністю сприяє виконанню  
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міжнародних фінансових угод, надаючи з цією метою посередни-

цькі і довірчі послуги. У теперішній час він є агентом щодо клі-

рингових платежів у євро. Разом з тим, БМР може виконувати 

інші різноманітні функції, наприклад, агента з гарантування по-

вернення боргу. 

Тобто, БМР є великою світовою організацією, яка сприяє 

міжнародному валютно-кредитному співробітництву, є банком 

центральних банків. 

 
Запитання до самоконтролю 

 

1. Що являють собою міжнародні валютно-кредитні установи та 

яке їх призначення? 

2. Перелічить головні завдання,які стоять перед МВФ. 

3. Розкрийте структуру організації управління МВФ. 

4. Яким чином МВФ виконує свої регулюючі функції у світовій 

грошовій сфері? 

5. Які основні види програм використовує МВФ у відносинах 

з Україною? 

6. Назвіть основні напрями співпраці України з МВФ. 

7. Які інституції входять до групи світового банку? 

8. Що таке Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 

9. На які цілі та за яких умов МБРР надає кредити? 

10. Як формуються ресурси МБРР? 

11. Коли і з якою метою було засновано Європейський банк ре-

конструкції і розвитку (ЄБРР)? 

12. Охарактеризуйте основні інструменти фінансування, що засто-

совує у своїй діяльності ЄБРР? 

13. У чому особливості кредитів, які надає ЄБРР? 

14. У чому полягають відмінності в діяльності МВФ та МБРР? 

15. У чому полягає специфіка банку Міжнародних розрахунків? 

16. Які основні функції виконує банк Міжнародних розрахунків? 

17. Охарактеризуйте співпрацю України з МВФ та ЄБРР. 
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Теми рефератів 
 

1. МВФ та його відносини з Україною. 

2. Міжнародний банк реконструкції та розвитку, результати його 

роботи в Україні та перспективи подальшого співробітництва. 

3. Європейський банк реконструкції та розвитку й форми його 

співробітництва з Україною. 

4. Місце МВФ у системі регулювання світової грошової сфери. 

5. Специфіка діяльності банку Міжнародних розрахунків та його 

основні функції. 

 
Тести 

 

1. Міжнародні валютно-кредитні установи-це: 

а) установи, які створюються на основі міждержавних угод з ме-

тою регулювання валютно-кредитних та фінансових відносин; 

б) банки, які при обслуговуванні клієнтів проводять операції 

з іноземною валютою; 

в) установи, представництва, філії іноземних компенсацій, які 

працюють на терені іншої країни. 

2. До Групи Світового банку входять такі інституції: 

а) Багатостороння агенція гарантування інвестицій; 

б) Міжнародний банк реконструкції та розвитку; 

в) Міжнародний валютний фонд; 

г) Європейський банк реконструкції та розвитку; 

ґ) Міжнародна асоціація розвитку; 

д) Міжнародна фінансова корпорація; 

е) Банк міжнародних розрахунків; 

є) Міжнародний центр регулювання інвестиційних конфліктів. 

3. У чому проявляється специфіка Банку міжнародних розрахунків: 

а) він належить центральним банкам країн-членів, контролю-

ється ними здійснює операції, як банк центральних банків, 

надає послуги як банкам членам банку міжнародних розра-

хунків,так і іншим центральним банкам та міжнародним фі-

нансовим установам; 
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б) банк,який здійснює розрахунки між комерційними банками 

різних країн,що не мають прямих карт-рахунків один з одним; 

в) міжнародний банк,у якому завжди можна придбати валю-

ту,необхідну клієнтам комерційних банків для розрахунків 

з контрагентами. 

4. Інструменти прямого та опосередкованого фінансування євро-

пейського банку реконструкції та розвитку — це: 

а) кредити; 

б) кредитні лінії; 

в) пайова участь в акціонерному капіталі; 

г) співфінансування; 

ґ) програми розвитку; 

д) гарантії. 

5. Базовими функціями Європейського банку є: 

а) реалізація єдиної монетарної політики в зоні євро; 

б) проведення міжнародних валютних операцій; 

в) зберігання золотовалютних резервів учасників банку та управ-

ління цими резервами; 

г) сприяння чіткому функціонуванню платіжних систем країн-

учасниць Європейської валютної системи; 

ґ) надання кредитів органам влади Європейського союзу. 

6. Які інституції із запропонованих нижче можна віднести до ре-

гіональних: 

а) Африканський банк реконструкції та розвитку; 

б) Міжнародний банк реконструкції та розвитку; 

в) Міжнародний валютний фонд; 

г) Європейський банк реконструкції та розвитку; 

ґ) Європейський інвестиційний банк; 

е) Банк міжнародних розрахунків. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 

 

Абстрактна теорія грошей — підхід в економічній науці 

до визначення теоретичних проблем функціонування грошей, 

представники якого досліджують внутрішню природу грошей. 

Авальний кредит — згода банку гарантувати платіж свого 

клієнта за векселем. 

Акцептний кредит — операція банку, що передбачає акцеп-

тування банком векселя, виставленого на його клієнта. 

Активи банку — розміщені і використані кошти банку, 

згруповані за їх економічним значенням у процесі відтворення, 

які відображаються у лівій частині бухгалтерського балансу бан-

ку — активі. До них відносять готівку в касах банку, кошти на 

кореспондентських рахунках, депозити в інших банках та креди-

ти надані цим банком, інвестиції у цінні папери та паї, нематеріа-

льні та матеріальні активи, лізинг та інші активи. 

Активи робочі банку — кошти на коррахунку, в касі, вкла-

дені в майно, розміщені в інших банках, цінних паперах, надані 

кредити, інші кошти й інші активи, що дають прибуток банку. 

Активи банку високоліквідні — кошти та активи, які можуть 

бути легко трансформовані у готівкові кошти. 

Активні операції банку — фінансові операції з розміщенням 

вільних коштів з метою отримання прибутку. До активних опера-

цій банку відносять: надання кредитів і позичок, придбання цін-

них паперів, укладання коштів у комерційні проекти, лізингові, 

факторингові операції, операції з векселями й інші банківські 

операції. 

Акціонерний банк — банк, заснований у формі відкритого 

або закритого акціонерного товариства, його діяльність регулю-

ється законом України «Про банки і банківську діяльність», 

«Про господарське товариство», «Про цінні папери і фондову  

біржу» та іншими законодавчими й нормативними актами. 
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Акціонерний капітал банку — кошти інвестовані власника-

ми акціонерного банку у його акції, та сума нерозподіленого при-

бутку. Мінімальний розмір цього капіталу регулюється норма-

тивними актами Національного Банку України. 

Активи центрального банку — обсяги розміщення центро-

банками наявних у їх розпорядженні грошових ресурсів: запаси 

цінних паперів, золотовалютні запаси, кредити банкам та ін. 

Альтернативна вартість зберігання грошей — різниця між 

рівнем доходу найбільш представницьких фінансових активів 

(облігацій, строкових депозитів) та дохідність грошових (абсо-

лютно ліквідних) активів. 

Актуарний метод нарахування процентів — метод за якого 

проценти нараховуються на суму непогашеного боргу, який пос-

тупово (у міру погашення) зменшується. При цьому спочатку 

із внесених боржником коштів погашаються нараховані процен-

ти, а решта спрямовується на погашення основного боргу. 

Ануйтет (нім. Annuitat від лат. Annuitas — щорічний пла-

тіж) — щорічна фіксована грошова сума, що (сплачується креди-

тору боржником, зазвичай протягом тривалого часу, в погашення 

отриманої позики, включаючи проценти. 

Антисипативний метод нарахування процентів (або метод 

пренумерандо) — метод, за якого проценти нараховуються на 

початку розрахункового періоду, а за базу нарахування береться 

кінцева сума погашення боргу. 

Ануйтетний кредит — або позичка з незмінним платежем — 

форма кредиту, що передбачає одинакові, щомісячні, щоквар-

тальні чи щорічні платежі для погашення суми боргу, що зали-

шилась з моменту отримання позички. 

Багатство національне — сукупність матеріальних благ, 

створених і накопичених суспільством у процесі попереднього 

розвитку, а також природних ресурсів, залучених до господарсь-

кого обігу. До національного багатства включають основні вироб-
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ничі та невиробничі фонди країни, обігові фонди матеріального 

виробництва, в тому числі, товарні запаси у виробництві й торгі-

влі, а також державні резерви та страхові запаси, особисте майно 

громадян тривалого використання, природні ресурси, залучені до 

процесу відтворення (запаси корисних копалин, гідроенергії, лісо-

вий і земельний фонди). Сюди ж відносять і золотий запас  

держави, а в окремих випадках науко-технічний рівень і досвід 

працівників. 

Банк — кредитна установа, яка мобілізує кошти, надає їх 

у позичку, здійснює розрахунки між економічними суб’єктами. 

Банківська система — законодавчо визначена, чітко струк-

турована та субординована сукупність банківських установ, що 

діють на професійній основі і функціонально ув’язані в самостій-

ну економічну структуру. 

Банківська операція — конкретна дія банку, пов’язана з дія-

льністю з надання банківської послуги певному клієнту. 

Банківський депозит — грошові кошти економічних суб’єк-

тів або цінні папери, які передані на зберігання банку за відпо-

відну плату. 

Банківські ресурси — різновид, складова частина фінансових 

ресурсів, до складу якої входять власні та залучені кошти банку. 

Власні кошти — акціонерний і резервний капітал, а також не роз-

поділений прибуток. 

Банківський кредит — вид кредиту, що надається банками 

підприємствам, домашнім господарствам і державі. 

Банківський процент — узагальнена назва процентів за бан-

ківськими операціями банків. 

Базова процентна ставка — найнижча процентна ставка, 

яку використовують банки при визначенні ціни за кредит. Базо-

вою ставкою можуть бути офіційна ставка рефінансування, став-

ка за короткостроковими державними зобов’язаннями. Найбільш 

поширеним у банківській практиці є використання у разі базової 

ставки ставок міжбанківської пропозиції (ЛІБОР), а також ставка 

«прайм-рейт». 
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Безризикова процентна ставка — ставка доходу за акти-

вами, вільними від ризику. Зазвичай без ризиковою ставкою 

є ставка за короткостроковими державними зобов’язаннями. 

Банківські резерви — грошові кошти, мобілізовані банком 

і не вкладені в активи, існують у вигляді готівки в касах банку та 

його депозитів у центральному банку. 

Бланковий кредит — кредит, який видається без забезпе-

чення — лише під зобов’язання повернути кредит. Надається, як 

правило найбільш надійним позичальникам. Комерційні банки 

можуть надавати бланкові позики лише в межах наявних власних 

коштів. 

Банківська ліквідність — здатність банку забезпечити своє-

часне виконання своїх грошових зобов’язань. Визначається збала-

нсованість між строками та сумами виконання зобов’язань банку. 

Банк з іноземним капіталом — банк, у якому частка капі-

талу,що належить хоча б одному нерезиденту, перевищує 10 %. 

Банк міжнародних розрахунків (БМР) — перша міжнародна 

інституція, яка стала банком інших центральних банків з метою 

підтримання та зміцнення міжнародної фінансової стабільності. 

Банк-кореспондент — банк, що виконує на підставі корес-

пондентського договору доручення іншого банку за платежами 

та розрахунками. 

Банкнота — вид грошового знака, що випущені банком 

у паперовому вигляді і є його простим векселем. 

Бартер — форма обміну за якої товари обмінюються безпо-

середньо, без участі грошей. 

Білонна монета — розмінна монета з дрібною вартістю, яка 

карбується зі звичайного металу. 

Біметалізм — грошова система, в якій роль загального екві-

валента виконували два метала — золото та срібло; монети з цих 

металів карбувалися та оберталися на рівних засадах, банкноти 

розмінювалися на ці два метали. 

Борг внутрішній — суми коштів, отриманих від випущених 

але ще не погашених державних позик. 
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Борг зовнішній — фінансові зобов’язання держави (зовнішні 

позики та сплачені за ними проценти) на певну дату стосовно 

іноземних кредиторів. 

Борг державний — загальна сума заборгованості держави 

внаслідок непогашення позик і невиплати за ними процентів. 

Бюджет — грошове вираження збалансованого розпису 

доходів і видатків держави, адміністративно-територіальної оди-

ниці (області, району, міста, села), підприємства, установи за пев-

ний період. 

Бюджет загальнодержавний — основний загальнодержав-

ний фонд централізованих грошових ресурсів, що виражає еко-

номічні відносини держави в процесі розподілу та перерозподілу 

валового суспільного продукту та національного доходу. 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — макроекономічний 

показник економічної статистики, який відбиває сумарну вартість 

кінцевих продуктів і послуг (у цінах реалізації), що надходять 

у розпорядження конкретної країни за певний проміж часу  

(зазвичай за рік). 

Валовий суспільний продукт (ВСП) — сукупність матеріаль-

них благ, вироблених усіма галузями економіки держави за пев-

ний період часу (рік і більше). 

Валюта — будь-які грошові кошти, формування та викори-

стання яких прямо чи опосередковано пов’язане з зовнішньоеко-

номічними відносинами. 

Валютна система — організаційно-правова форма реаліза-

ції валютних відносин у межах певного економічного простору. 

Ці межі збігаються з межами відповідних валютних ринків. 

У зв’язку з цим виділяють національну, міжнародну та світову 

валютні системи. 

Валютний курс — співвідношення між грошовими одини-

цями двох країн, які використовуються для обміну валют при 

здійсненні валютних та інших економічних операцій. 



Термінологічний словник 

 
 

263 

Валютний ринок — сектор грошового ринку на якому урів-

новажується попит і пропозиція на такий специфічний товар, як 

валюта. 

Валютні відносини — відносини, що виникають під час фун-

кціонування грошей у міжнародному обігу. 

Валютні операції — будь-які операції пов’язані з перемі-

щенням валютних цінностей між суб’єктами валютного ринку. 

Валютна спекуляція — діяльність банків та фірм, що розра-

хована на отримання прибутку від зміни курсів валют на валют-

них ринках, за свідомого прийняття валютного ризику. 

Валютна позиція — співвідношення вимог і зобов’язань 

в іноземній валюті банку чи фірми. 

Валютна позиція відкрита — валютна позиція, за якої сума 

активів та позабалансових вимог банку в певній іноземній валюті 

не збігаються з їх сумою балансових та позабалансових зо-

бов’язань у цій самій валюті. Відкрита валютна позиція містить 

додатковий ризик у разі зміни валютного курсу. 

Валютна позиція відкрита довга — валютна позиція, 

за якою сума активів та позабалансових вимог банку перевищує 

суму балансових та позабалансових зобов’язань у певній інозем-

ній валюті. Банк із такою позицією може отримати прибуток при 

підвищенні курсу іноземної валюти і зазнати певних втрат при 

його зниженні. 

Валютна позиція відкрита коротка — валютна позиція, 

за якою сума балансових та позабалансових зобов’язань банку 

перевищує суму активів і позабалансових вимог у кожній інозем-

ній валюті. Банк із такою позицією може отримати прибуток при 

зниженні курсу іноземної валюти та мати певні втрати при його 

підвищенні. 

Валютна позиція закрита — сума активів та позабалансо-

вих вимог банку збігається з сумою балансових та позабалансо-

вих зобов’язань у кожній іноземній валюті. 
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Валютна інтервенція — втручання центрального банку в опе-

рації на валютному ринку з метою впливу на курс національної 

валюти через операції купівлі-продажу іноземної валюти. 

Вексель — письмове боргове зобов’язання виконане за вста-

новленою законом формою, у якому виражене право кредитора 

вимагати від позичальника сплати зазначеної суми у визначений 

термін. 

Відстрочений кредит — кредит, за яким досягнуто домов-

леності між кредитором та позичальником щодо продовження тер-

міну його погашення. 

Вільний резерв — грошові кошти комерційного банку, які 

можуть бути використані ним для активних операцій. Цей показ-

ник виражає, з одного боку, стан поточної ліквідності банку, 

а з іншого — стан його поточного кредитного потенціалу. 

Вільні резерви — різниця між надлишковими резервами та 

наданими в позичку (в депозити) центральному банку. 

Відношення «готівка/депозити» — співвідношення між готів-

кою, що перебуває в обороті, та чековими депозитами в банках. 

Видатки державного бюджету — економічні відносини, 

що виникають у зв’язку з розподілом фонду грошових коштів 

держави та його використання за галузевим, територіальним або 

цільовим призначенням. 

Витрати державні — прямі витрати, спрямовані за цільо-

вим призначенням, як на виконання загальнодержавних функцій, 

так і на розширення виробництва, соціальної сфери окремих дер-

жавних підприємств, об’єднань, організацій, установ. 

Власні кошти банку — сукупність різних за призначенням 

фондів, які забезпечують економічну самостійність та стабіль-

ність банку. 

Гривня — грошова одиниця незалежної України. Гривня як 

грошова і вагома одиниця Стародавньої Русі походить від най-

менування обруча-прикраси із золота чи срібла, який носили на 

шиї («загривку»). Частина цього обруча (рублена гривня), що 
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оберталася в ролі грошей, стала основою найменування грошової 

одиниці «рубль». 

Гроші — специфічний товар, що має властивість обмінюва-

тися на будь-який інший товар і є загальним еквівалентом. 

Грошова база (базові гроші підвищеної ефективності, моне-

тарна база) — гроші, випущені в обіг центральним банком у на-

ціональній валюті. Включає сукупність готівки в обігу та в касах 

комерційних банків, обов’язкові резерви і кошти на кореспонде-

нтських рахунках банків. Існує прямий зв'язок між грошовою  

базою і пропозицією грошей (грошовою масою) тому показник 

обігу грошової бази використовується як один із орієнтирів гро-

шово-кредитної політики. 

Грошовий обіг — сукупність переміщення грошових коштів 

між економічними суб’єктами в процесі обміну стосовно пога-

шення грошових зобов’язань. 

Грошовий оборот — процес безперервного руху грошей 

між суб’єктами економічних відносин. 

Грошова інфляція — теорія, згідно з якою причиною інфля-

ції є розширення грошової маси в обігу. 

Грошова система — форма організації грошового обороту 

в країні, що визначена загальнодержавними законами. 

Грошовий ринок — ринок короткострокових кредитів, а та-

кож ринок валют і благородних металів, як доповнення до корот-

кострокових кредитів. 

Грошовий агрегат — показник грошові маси, в якому зібра-

на певна її частина. 

Грошові агрегати — показники обсягу та структури грошо-

вої маси. В основу агрегатного методу класифікації грошової  

маси покладено критерій ліквідності, тобто здатності окремих 

елементів грошової маси виконувати, насамперед, функції засобу 

обігу та засобу платежу. У статистичній практиці України вико-

ристовуються чотири грошові агрегати (М0, М1, М2, М3) для ці-

лей аналізу та регулювання грошового обороту: 
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М0 включає готівку поза банком; 

М1 включає М0 + депозити до запитання; 

М2 включає М1 + строкові депозити;  

М3 включає М2 + кошти клієнтів за строковими трастовими 

операціями. 

Грошовий мультиплікатор — коефіцієнт, який відображає 

співвідношення між первинною емісією грошей і кінцевим збі-

льшенням грошової маси внаслідок цієї емісії. 

Грошовий передавальний механізм — механізм впливу моне-

тарної політики на обсяги виробництва через чутливе до процен-

тної ставки споживання. 

Грошове сховище — запаси банкнот і монет в установах 

НБУ і спеціально обладнаних приміщеннях та сейфах для онов-

лення грошової маси в обігу та забезпечення зростаючих потреб 

обороту в грошовій масі. Розрізняють центральне сховище НБУ 

і сховище його територіальних установ. 

Грошово-кредитний мультиплікатор — процес створення 

безготівкових грошей при кредитуванні банками клієнтів на ос-

нові вільних резервів, що надійшли в банк ззовні. 

Грошові потоки — складові грошового обороту, що відо-

бражають сукупність певних платежів залежить від їх місця у ві-

дтворювальному процесі. 

Грошово-кредитна політика — одна зі складових загально-

економічної політики держави, що являє собою комплекс заходів, 

які здійснює центральний банк з метою забезпечення стабільності 

грошей. 

Грошовий (монетарний) ринок — система економічних від-

носин у процесі здійснення купівлі-продажу грошей як специфіч-

ного товару, формування їх попиту, пропозиції та ціни. 

Грошова реформа — повна або часткова перебудова держа-

вою грошової системи з метою оздоровлення грошей чи поліп-

шення механізму регулювання грошового обороту. 

Готівка в обороті — банкноти і монети центрального бан-

ку, що перебувають поза банками. 
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Дворівнева банківська система — банківська система, 

в якій емісійно-організаційні банківські функції відокремлені від 

інших і реалізуються в так званому першому (верхньому) рівні 

банківської системи. Дворівнева побудова ключовий принцип 

побудови банківської системи у ринкових економіках. 

Девальвація — знецінення національної грошової одиниці 

порівняно з іноземною валютою. Проявляється в зниженні курсу 

національної валюти. Причиною девальвації є інфляція, коли во-

на розвивається в різних країнах неоднаковими темпами. Деваль-

вація може відбутися стихійно, а може проводитись цілеспрямо-

вано як елемент грошово-кредитної політики держави з метою 

впливу на розвиток економіки і, передусім, на розвиток зовніш-

ньоекономічних відносин. 

Деномінація — збільшення грошової одиниці через обмін 

старих коштів на нові в певній пропорції (10:1; 100:1 та ін.) та пе-

рерахунку в тій самій пропорції всіх безготівкових коштів, що 

перебувають в обігу. Як правило, одночасно проводиться укруп-

нення масштабу цін, зниження їх рівня та рівня всіх грошових 

показників у тій самій пропорції, у якій обмінювалась готівка. 

Унаслідок деномінації зменшується маса грошей в обігу, спро-

щуються та здешевлюються всі розрахунки, зменшуються витра-

ти на забезпечення грошового обігу. 

Дефляція — процес стримування зростання грошової маси 

в обігу. За своїм змістом та наслідками — протилежність інфля-

ції. Як правило, проводиться напередодні грошової реформи, 

є складовою антиінфляційних програм. Включає фінансові та 

грошово-кредитні важелі: підвищення податків, скорочення бю-

джетних витрат,заморожування заробітної плати, підвищення об-

лікової ставки та норм обов’язкового резервування комерційних 

банків, продаж цінних паперів та інші заходи.  

Депозитні гроші — неповноцінні знаки, які не мають речо-

вого виразу й існують лише у вигляді певних сум на рахунках 

у банках. 
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Депозитний процент — процентна ставка, що виплачується 

за вкладами населення та юридичних осіб. 

Державний кредит — вид кредиту, за яким одним із суб’єк-

тів кредитних відносин (як правило, позичальником) є держава. 

Державне гарантування депозитів населення — системи 

гарантування вкладів населення в комерційних банках, організо-

вана державою. 

Депозит банківський — грошові кошти у національній та 

іноземній валютах, які розміщені клієнтами на їх іменних рахун-

ках у банку на договірних засадах. 

Депозитна процентна ставка — ставка, за якою комерційні 

банки сплачують проценти власникам строкових депозитів. 

Декурсивний метод нарахування процентів (або метод пост-

нумерандо) — проценти нараховується наприкінці розрахунко-

вого періоду. 

Демонетизація золота — процес витіснення золота і срібла 

з обігу; це втрата золотом форми монети. 

Деривативи (похідні цінні папери) — строкові угоди, які за-

свідчують право та/або зобов’язань придбати або продати в май-

бутньому певний базовий актив (товари, фінансові інструменти) 

за певною ціною на визначених цим документом умовах. Основ-

ними видами є опціони, снопи, ф’ючерсні та форвардні контракти. 

«Дешеві гроші» — грошово-фінансова політика утримання 

процентних ставок на низькому рівні, що проводиться з метою 

стимулювання економічної діяльності, зниження вартості креди-

тів та інвестицій. 

Дефіцитне фінансування — спосіб розширення сукупного 

попиту застосуванням державного регулювання. Як правило, 

це здійснюється через перевищення державних видатків над до-

ходами, наслідком чого є створення бюджетного дефіциту. 

Дефіцит бюджету — перевищення видаткової частини 

державного бюджету над дохідною. 
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Дивідендна процентна ставка — одержуваний власником 

цінного папера дохід, виражений у відсотках до номінальної вар-

тості цього папера. 

Диверсифікація — процес розподілу портфеля на різні види 

активів, доходи за якими якомога менше корелюють між собою. 

Довгостроковий кредит — кредит, що охоплює позики, які 

надаються на строк понад три роки і призначені для формування 

основних фондів. 

«Дорогі гроші» — кредитно-фінансова політика, що допус-

кає стримування отримання кредитів та високі процентні ставки 

за кредитами. 

Договірна процентна ставка — процентна ставка, яка ви-

значається за згодою між кредитором і позичальником виходячи 

з рівня базової процентної ставки та рівня ризику відповідної  

фінансової операції. 

Дохід на момент погашення (внутрішня ставка доходу) — 

процентна ставка, яка дорівнює відношенню поточної вартості 

майбутніх виплат за борговим зобов’язанням до його нинішньої 

вартості. Він є найточнішим вимірником процентних ставок. 

Довірчі операції банків — операції трастових підрозділів 

комерційних банків з управління коштами чи майном і викорис-

тання інших послуг в інтересах, за дорученням та за рахунок 

їх клієнтів. 

Дефіцит бюджетний — перевищення видаткової частини 

державного бюджету над дохідною. 

Дотація — сума коштів, виділена з державного бюджету пі-

дприємствам, в яких витрати на виробництво та реалізацію про-

дукції не покривається отриманими доходами, а також на підтри-

мання відносно низьких роздрібних цін на окремі товари 

для населення. 

Дохід: 1) різниця від виторгом між реалізації продукції,робіт 

чи послуг і вартістю матеріальних витрат на виробництво та збут 

цієї продукції; 2) гроші або матеріальні цінності одержані від 
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виробничої, комерційної, посередницької чи іншої діяльності 

(виторг). 

Доходи державні — сукупність різних видів грошових над-

ходжень до фондів держави, що використовуються для виконан-

ня нею своїх завдань і функцій. 

Доходи державного бюджету — здійснювання на підставі 

правових норм обов’язкових і добровільних надходжень до бю-

джету, що використовує держава для виконання своїх функцій. 

Загальний еквівалент — товар, здатний обмінюватися на 

будь-який інший товар. 

Забезпечення кредиту — матеріальні й нематеріальні акти-

ви, які в разі неповернення кредиту кредитор може використати 

для компенсації своїх збитків. 

Зобов’язання НБУ — сукупність коштів, мобілізованих НБУ 

на відповідні рахунки (кореспондентські, бюджетні, поточні, де-

позитні) від комерційних банків, урядових структур та кредиторів. 

Закон грошового обігу — економічний закон, що регулює 

масу грошей в обігу. Полягає в тому, що в кожний даний момент 

в обігу має перебувати лише певна, об’єктивно зумовлена кіль-

кість грошей. Іншими словами, фактична кількість грошей (М0) 

в обігу має дорівнювати їх необхідної кількості (М0). 

Законні платіжні засоби — грошові знаки, які випущені від 

імені держави і які держава законодавчо зобов’язала всіх еконо-

мічних суб’єктів приймають в усі види платежів. Можуть існува-

ти у вигляді банківських білетів, казначейських білетів та монети. 

Закордонна філія банку — підрозділ закордонного банку, 

що має його назву, розміщений в даній країні і надає весь спектр 

банківських послуг. 

Застава — майнові та інші активи, що є забезпеченням  

наданого кредиту. 

Заощадження — нагромадження залишкової частини дохо-

дів сімейних господарств, після витрат на поточне споживання 
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й сплату податків. Є узагальнюючим джерелом надходження  

коштів на грошовий ринок. 

Засіб нагромадження — функція, в якій гроші обслугову-

ють нагромадження цінності в її загальній абстрактній формі. 

Засіб обігу — функція в якій гроші є посередником в обміні 

товарів і забезпечують їх обіг. 

Засіб платежу — функція, в якій гроші обслуговують по-

гашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами 

економічних відносин. 

Золотовалютний резерв — офіційний запас золота (у злит-

ках та монетах) і валютний запас, що зберігається в центрально-

му банку держави з метою забезпечення регулятивної функції, 

проведення валютних інтервенцій на внутрішньому та зовніш-

ньому валютних ринках, отримання іноземних кредитів під за-

безпечення цих резервів, підтримання платоспроможності країни 

на світовому ринку та ін. 

Електронні гроші — різновид депозитних грошей, які озна-

чають, що переведення грошових сум за рахунками в банках 

здійснюється автоматично з допомогою ЕОМ за безпосереднім 

розпорядженням власників поточних рахунків. 

Економічні межі кредиту — границя відносин з приводу 

передання вартості у тимчасове використання. 

Емісійна функція кредиту — форма банківського кредиту-

вання, за якої нестача платіжних засобів в економіці покривається 

за рахунок комерційного кредиту. 

Емісія грошей — випуск в оборот грошей у готівковій 

(банкнотна емісія) та безготівковій (кредитна емісія) формах. 

Емісійний банк — банк якому надано право випуску грошей 

в обіг. 

«Ефект Фішера» — визнана в монетарній теорії взаємоза-

лежність ринкового рівня процента та інфляції, згідно з якою 

процентні ставки реагують на зміну товарних цін (інфляцію) за 

співвідношенням один до одного. 
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Ефект витіснення інвестицій — зменшення через урядові 

позики для покриття бюджетного дефіциту маси заощаджень, 

що спрямовуються на інвестиції. 

Ефективна процентна ставка або ставка порівняння — 

процентна ставка, яка характеризує середньорічний її рівень і ви-

значається як відношення річної суми процентів, нарахованої за 

періодичними ставками, до основної суми капіталу. 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) — регіональний 

банк, створений з метою довгострокового кредитування слабороз-

винутих регіонів, здійснення спільних проектів крім — учасниць. 

Європейський банк реконструкцій та розвитку (ЄБРР) — 

регіональний банк, створений з метою сприяння здійснення стру-

ктурних реформ у країнах Центральної та Східної Європи, які об-

рали ринковий шлях розвитку економіки. 

Інвестиції: 1) грошові, майнові, інтелектуальні цінності, 

що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяль-

ності з метою одержання прибутку або досягнення соціального 

ефекту; 2) капітальні вкладання у розвиток виробництва чи неви-

робничу сферу. 

Інфляція — знецінення грошей у наслідок переповнення  

каналів обігу грошовою масою. Проявляється в загальному, три-

валому і нерівномірному зростанні цін, а при централізованому 

ціноутворенні — і в загальному зростанні товарного дефіциту. 

Інфляція витрат — інфляція, що спричиняється тиском на 

ціни з боку зростання виробничих витрат. Це, передусім, зрос-

тання заробітної плати, витрат на енергетичні та сировинні ресу-

рси, а також падіння продуктивності праці, посилення монополі-

зації виробництва і ринку, погіршення структури виробництва. 

Інфляція заощаджень — інфляція, за якої знецінення гро-

шей проявляється у зростанні вимушених заощаджень при зафік-

сованих державою цінах та доходах. 
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Інфляція імпортована — інфляція, що зумовлена зовніш-

німи для даної країни факторами: надмірний наплив іноземної 

валюти, підвищення цін на імпортні товари та ін.. 

Інфляція попиту — інфляція, що спричиняється тиском на 

ціни з боку грошей у наслідок зростання їх пропозицій банківсь-

кою системою і зумовленого цим збільшення платоспроможного 

попиту на товарних ринках. Визначальним чинником цієї інфля-

ції є зростання пропозиції грошей тому її ще називають монетар-

ною інфляцією. 

Інвестиційний банк — банк, який спеціалізується на здійс-

ненні реальних і портфельних інвестицій на первинному фондо-

вому ринку та надає консультаційні послуги з реорганізації підп-

риємств та об’єднань. Він не є банком у звичайному розумінні 

слова, бо не приймає депозитів і не надає позичок. 

Індикативна процентна ставка — рекомендований орієн-

тований розмір процентних ставок для банків щодо проведення 

ними операцій із залучення та розміщення коштів. 

Іпотечний кредит – економічні відносини, що виникають 

з приводу надання кредиту під заставу нерухомого майна. 

Іпотечний банк — банк, що спеціалізується на наданні кре-

дитів, забезпечених іпотекою. 

Іпотечний кредитор — фінансова установа, крім спеціалі-

зованої іпотечної установи, що має право надавати кредити  

(позики), виконання зобов’язань боржників за якими забезпечене 

іпотекою, та/або яка набула права вимоги до забезпеченими іпо-

текою кредитами (позикою) від інших осіб. 

Капіталовкладення — витрати на придбання об’єктів основ-

ного капіталу. 

Касове виконання державного бюджету — операції з ве-

дення рахунків урядових установ, акумулювання податків,  

що надходять на ці рахунки і здійснення платежів з цих рахунків. 

Існують різні системи касового виконання державного бюджету: 



Термінологічний словник 274 

банківська (усі перелічені операції здійснюють банківські уста-

нови), казначейська (усі операції здійснюють спеціально створені 

органи в системі Міністерства фінансів) та змішана (операції роз-

поділені між банківськими установами і органами Мінфіну). 

Касові операції — купівля-продаж валюти за курсом, зафік-

сованим на момент підписання угоди з умовою поставки до двох 

робочих днів. 

Комерційний банк — банківська установа, яка належить до 

другого рівня банківської системи і здійснює свою діяльність 

з метою отримання прибутку. 

Кооперативний банк — банк, що перебуває у спільній влас-

ності своїх членів, може здійснювати розрахунково-касове обслу-

говування, надавати позички, приймати депозити та забезпечува-

ти своїх клієнтів іншими послугами в межах отриманої ліцензії. 

Комісія — у банківській практиці — плата банку за здійс-

нення операцій, що виконуються в інтересах клієнта, а часто — 

і за його рахунок. Визначається у вигляді фіксованого процента 

від суми угоди або певної суми і стягується у момент укладання 

угоди. 

Комерційний кредит — вид кредиту, що надає продавець 

покупцеві у вигляді відтермінування платежу за реалізовані това-

ри та послуги. 

Конвертованість — здатність валютного обміну національ-

ної грошової одиниці на інші валюти. 

Контрольно-стимулююча функція — функція кредиту, сут-

ність якої полягає в тому, що використання кредиту перебуває 

під контролем кредитора. Ця функція стимулює позичальника 

ефективно використовувати борг. 

Кон’юнктурна теорія грошей — теорія сутність якої поля-

гає в тому, що загальний рівень цін, а отже вартість грошей ви-

значається не тільки кількість грошей, а й загальною кон’юн-

ктурою товарного ринку. Кон’юнктурний варіант кількісної тео-

рії сформулював відомий український економіст кінця ХІХ — 
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початку ХХ ст. М. І. Туган-Барановський. Кон’юнктурний фактор 

зміни цінності грошей – не що інше як сукупність усіх чинників, 

що визначені ним на підставі формули «рівняння обміну» в про-

цесі критичного аналізу позиції І. Фішера. Зміна кон’юнктури 

ринку провокується факторами, що діють з боку попиту і з боку 

пропозиції; з боку попиту — це кількість грошей і обсяг доходів 

та швидкість обігу грошей, а з боку пропозиції — це обсяг вироб-

ництва, рівень витрат на виробництво і рівень цін. 

Котирування — визначення офіційними державними орга-

нізаціями курсу іноземної валюти. 

Короткостроковий кредит — кредит, що надається для  

задоволення короткострокових (до одного року) потреб позича-

льника, які виникають у зв’язку з витратами виробництва і обігу 

та не забезпечуються надходженням коштів у відповідальному 

періоді. 

Кореспондентський рахунок — рахунок для обліку розраху-

нків, які виконує одна банківська установа за дорученням і на 

кошти іншої банківської установи на підставі укладеного корес-

пондентського договору. 

Кредит (лат. Creditum) — економічні відносини між юриди-

чними та фізичними особами, а також державами з приводу 

отримання позики в грошовій або товарній формі на посадах  

поверненості, строковості, платності. 

Кредит у розстрочку — різновид споживчого кредиту за 

яким позичальник погашає позику періодичними виплатами. 

Кредит безнадійний — прострочені від 60 до 180 днів неза-

безпечені кредити і недостатньо забезпечені кредити, простроче-

ні понад 180 днів. 

Кредити незабезпечені — прострочені від 30 до 60 днів не-

забезпечені кредити; прострочені від 60 до 180 днів недостатньо 

забезпечені кредити, а також прострочені понад 180 днів забезпе-

чені кредити. 
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Кредити сумнівні — прострочені до 30 днів незабезпечені 

кредити, прострочені від 30 до 60 днів недостатньо забезпечені 

кредити, а також прострочені від 60 до 180 днів забезпечені 

кредити. 

Кредитна експансія — комплекс заходів на розширення  

банківського кредитування; спрямована на прискорення і засто-

совуються при анти-циклічному регулюванні економіки. 

Кредитор — суб’єкт кредитних відносин, який надає кредит 

іншому суб’єкту господарської діяльності у тимчасове користу-

вання. 

Кредитні гроші — неповноцінні знаки вартості, які виника-

ють і функціонують в обігу на основі кредитних відносин. 

Кредитна картка — іменний грошовий документ, що вида-

ється банком власникові поточного рахунку і дає, йому можли-

вість сплачувати покупки та борги через систему електронного 

зв’язку. 

Кредитно-інвестиційний портфель банку — сукупність усіх 

наданих банком позичок та придбання ним цінних паперів. 

Кредитний портфель банку — сукупність усіх позичок  

наданих банком на даний момент. 

Кредитний потенціал банку — дорівнює ресурсам банку — 

власним і залученим, зменшеним на вкладення у його основі  

засоби, нематеріальні активи,асоційовані чи довірчі компанії. 

Кредитна політика банку — система заходів з управління 

кредитним процесом в комерційному банку, який охоплює етапи 

від залучення ресурсів до вибору напрямів їх розміщення. Креди-

тна політика банку має узгоджуватися з основними засадами 

грошово-кредитної політики Центрального банку. 

Кредитна операція — угода про надання кредиту, що су-

проводжується відповідними записами в балансах кредитора та 

позичальника. 

Кредитна рестрикція — комплекс заходів, спрямованих на 

скорочення банківського кредитування (зниження пропозиції 
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грошей), використовується для обмеження платоспроможного 

попиту та скорочення інфляції. 

Кредитний ризик — ризик несплати позичальником основ-

ного боргу і процентів за користування кредитом. 

Кредитний рейтинг — модель, що використовується для 

ранжування потенційних і діючих позичальників за ступенем їх 

кредитоспроможності. 

Кредитоспроможність — наявність передумов для отри-

мання кредиту і здатності повернути його, визначаються показ-

никами, які характеризують позичальника, його акуратність при 

розрахунках за раніше отримані кредити, його поточним фінан-

совим станом, здатністю у випадку необхідності мобілізувати 

кошти з різних джерел. 

Кредитна система — сукупність кредитних інститутів і пов’я-

заних з ними кредитних відносин. Складається з банків і кре-

дитних установ небанківського типу. 

Кредитна спілка — громадська організація, метою діяльно-

сті якої є фінансовий захист її членів за допомогою взаємного 

кредитування за рахунок залучених їхніх особистих заощаджень. 

Купівля на відкритому ринку — купівля центральним бан-

ком державних цінних паперів з метою збільшення грошової бази. 

Ланка кредитної системи — група установ кредитної сис-

теми, яка функціонує за однаковими принципами чи реалізує одну 

групу кредитних відносин. 

Лізинговий кредит — економічні відносини між юридич-

ними особами, що виникають у випадку оренди майна та супро-

воджуються укладанням лізингової угоди. 

Лізингова компанія — спеціалізована фінансово-кредитна 

установа, яка за власні або залучені кошти придбає предмети 

тривалого користування (машини, обладнання, устаткування, 

споруди) з метою передання їх у лізинг (довгострокову оренду 

або оренду з викупом, як правило на тривалий час (5—10 років 
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і більше)) іншим економічним суб’єктам для використання їх 

у виробничій сфері. 

Лихварський кредит — кредит у докапіталістичних форма-

ціях, що надавався дрібним виробникам, рабовласникам і феода-

лам із сплаченням високого відсотка. 

Ліцензія НБУ — оформлений у встановленому порядку  

дозвіл на здійснення банківської діяльності в межах повного пе-

реліку операцій. 

Ліквідність — спроможність підприємств, банків своєчасно 

виконувати фінансово-кредитні зобов’язання, передусім, сплачу-

вати борг. 

Ломбард — спеціалізована небанківська установа, що надає 

позики під заставу рухомого майна. 

Ломбардний кредит — короткостроковий кредит під заставу 

майна, яке швидко реалізується. Що ж до вітчизняних комерцій-

них банків, то це кредити, що їх надає НБУ під заставу облігацій 

внутрішньої державної позики. 

Майбутня вартість грошей — сума інвестованих у тепе-

рішній час коштів, у яку вони перетворюються через певний 

проміжок часу з урахуванням певної процентної ставки. Визна-

чення майбутньої вартості грошей характеризує процес нарощен-

ня їх вартості (компаундинг), який полягає у приєднанні до їх по-

чаткової суми процентів. 

Маржа (від фр. Marge — край) — різниця між процентними 

ставками за наданий кредит і за залучені ресурси. 

Маржа банківська — дохід банку, який він одержує в ре-

зультаті різниці між курсами продажу і купівлі іноземної валюти, 

цінних паперів, процентними ставками за виданими й отримани-

ми кредитами. 

Маса грошей — номінальний вираз усієї сукупності загаль-

новизнаних платіжних засобів (грошей), які є в розпорядженні 

економічних суб’єктів. Кількісно характеризує наявну в обігу  
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сукупність грошей на певний момент. Її становлять усі види і фо-

рми грошей: готівкові (банкноти і розмінні монети) і безготівкові 

(всі види банківських рахунків). 

Масштаб цін — вагова кількість грошового металу, що за-

конодавчо закріплена за грошовою одиницею. 

Міжбанківський процент — процент за кредитами, що нада-

ється одним комерційним банком іншому. 

Міжбанківська процентна ставка — середня процентна 

ставка, за якою одними банками надаються короткострокові кре-

дити іншим банкам. Щоденно встановлюється за міжбанківськими 

операціями і пропонується для використання на грошовому  

ринку, слугує орієнтиром, базовою ставкою для встановлення 

кожним банком своїх ставок позичкового проценту. В Україні 

агентствами «Reuters» та «Інтерфакс» щоденно розраховується 

міжбанківська процентна ставка KIBOR (Kiev Interbank Ofbered 

Rate) і на основі котирувань 30 найбільших банків. 

Міжбанківські розрахунки — система здійснення і регулю-

вання платежів за грошовими вимогами і зобов’язаннями між бан-

ківськими установами в процесі їхньої діяльності. В Україні між-

банківські розрахунки можуть здійснюватись через:  

а) систему електронних платежів НБУ; 

б) внутрішньобанківську платіжну систему комерційного 

банку; 

в) прямі кореспондентські відносини. 

Міра вартості — функція, у якій гроші забезпечують ви-

раження і використання вартості товару та послуг і надають їй 

форму ціни. 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) — міжнародна валют-

но-кредитна установа, яка має статус спеціалізованої установи, 

створена на основі рішень валютно-фінансової конференції ООН 

в м. Бреттон-Вудсі у 1944 р. з метою регулювання валютно-кре-

дитних відносин між державами-членами і надання їм фінансової 

допомоги у разі дефіциту платіжного балансу за допомогою  

короткострокового кредитування. 
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Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) — 

міжнародна інвестиційна установа, створена одночасно з МВФ 

з метою сприяння країнам-членам в економічному розвитку шля-

хом надання середньо- і довгострокових кредитів, гарантування 

приватних інвестицій. 

Метод разового нарахування процента — метод, за якого 

проценти нараховують на всю суму позички і приєднують до  

основного боргу в момент відкриття кредиту. 

Мобільність капіталу — ступень свободи, з якою капітали 

переміщуються з країни в країну під впливом зміни процентної 

ставки. 

Монета — зливки металу, форму, вагу і пробу яких визна-

чає держава (емісійний банк) і засвідчує своїм штемпелем. 

Монетаризм — школа в економічній науці, яка ставить 

гроші у центр макроекономічної політики. Монетаризм базується 

на кількісній теорії грошей, що пов’язує рівень цін з кількістю 

грошей у народному господарстві країни, Монетаризм стверджує, 

що грошові фактори мають визначений вплив на економіку і що, 

зокрема, збільшення грошової маси державою веде швидше до 

інфляції, ніж до підвищення зайнятості. 

Монетарист — людина, яка дотримується монетарної полі-

тики. 

Монетарна політика — управління пропозицією грошей та 

її зв'язок з цінами, процентними ставками, діловою активністю. 

Монетизація — продаж урядом цінних паперів банкам з ме-

тою фінансування дефіциту бюджету. 

Монометалізм — грошова система, за якою роль загального 

еквівалента виконує один метал (золото або срібло), обіг обслу-

говують монети та банкноти, розмінні на грошовий метал. 

Модель сукупного грошового обороту — умовна модель гро-

шового обороту, яка допомагає з’ясувати закономірності та особли-

вості руху грошей у процесі суспільного відтворення грошей. По-

єднує грошові потоки між окремими ринками та групами суб’єктів. 
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Надані в позику резерви — частина грошової бази, що стано-

вить резерви банків, розміщені в депозити в центральному банку. 

Небанківська фінансово-кредитна установа — фінансовий 

посередник діяльність якого не пов’язана з обов’язковим вико-

нанням базових банківських операцій. 

Нейтральність грошей — виявляється, коли кількість гро-

шей в економіці впливає на рівень цін, не впливаючи на зміни 

процентних ставок, зайнятості й інші реальні показники. 

Неповноцінні гроші — гроші (знаки вартості), виготовлені 

ні з дорогоцінного металу (гроші, в яких номінальна вартість пе-

ревищую реальну).  

Номінальна процентна ставка — процентна ставка, яка 

встановлюється без урахування зміни купівельної спроможності 

грошей у зв’язку з інфляцією (або загальна процентна ставка, 

у якій не елімінована її інфляційна складова). 

Норма обов’язкового резервування — кошти, котрі комерцій-

ні банки зобов’язані зберігати в центральному банку. Підвищення 

або зниження норми відповідно зменшує чи збільшує суму віль-

них грошових коштів комерційного банку для активних операцій. 

Норма процента — співвідношення доходу на позичковий 

капітал з сумою наданої позички. 

Нуліфікація — оголошення державою знецінених паперових 

грошей недійсними або обмін знецінених паперових грошей на 

нові знаки у надзвичайно низькій пропорції так, що плата за такі 

гроші має суто символічне значення. 

Об’єкти кредиту — економічні процеси, відносно яких ук-

ладається кредитна угода. 

Облікова процентна ставка Національного Банку України — 

один з монетарних інструментів за допомогою якого НБУ уста-

новлює для суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо 

вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповід-

ний період і є основною процентною ставкою, яка залежить від 
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процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сфе-

рах та на грошово-кредитному ринку. 

Облікова процентна ставка — плата, яку оголошує та стягує 

центральний банк за кредитні ресурси, надані комерційним банком. 

Облігаційна купонна ставка — процентна ставка сплачувана 

власникові облігації щоквартально, щопіврічно або щорічно. 

Обов’язково банківські резерви — сума грошових коштів, 

яку повинні постійно зберігати комерційні банки на своїх рахун-

ках в центральному банку. Визначаються у вигляді норми у про-

центному відношенні до пасивів банку. 

Обов’язкові резерви — резерви комерційних банків, сфор-

мовані відповідно до норм обов’язкових резервів. Можуть збері-

гатися як на окремих депозитних рахунках, такі на кореспондент-

ському рахунку комерційного банку в центральному, а також 

у касах банку. 

Овердрафт — дебетове сальдо контокорентним рахунком, 

з яким погодився банк, різновид кредиту. 

Ознаки кредиту — характерні внутрішні ознаки, які конста-

тують кредит як окрему самостійну економічну категорію. Виді-

ляють такі ознаки кредиту : кредитні відносини є вартісними, не-

еквівалентними, добровільні та рівноправні, не змінюють власни-

ка цінностей, з приводу яких вони виникають, учасники кредит-

них відносин економічно самостійні та дієздатні суб’єкти. 

Одномоментна грошова реформа — введення нових грошей 

в обіг, що здійснюється за короткий строк (5—17 днів), протягом 

якого технічно можливо обміняти старі гроші на нові. 

Оборотна каса — підрозділ установи НБУ, створений для 

прийому та видачі готівки комерційним банкам та державним 

установам, що перебувають на розрахунково-касовому обслуго-

вуванні в НБУ. До оборотної каси надходять надлишки готівки 

з операційних кас юридичних осіб, що обслуговуються в НБУ. 

З оборотних кас проводиться підкріплення операційних кас ко-

мерційних банків. 
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Опосередковане фінансування — переміщення грошей між 

суб’єктами грошового ринку через фінансових посередників. 

Органи управління банку — загальні збори акціонерів, спо-

стережна рада, правління (рада директорів) банку. Їх повнова-

ження визначені чинним законодавством та установчими доку-

ментами банку. 

Паперові гроші — нерозмінні на метал знаки вартості, що ви-

пускаються державою (казначейством) для покриття своїх витрат 

і наділяються нею примусовим курсом (визначаються обов’яз-

ковими до приймання в усі види платежів). 

Пасиви банку — одна з двох частин бухгалтерського балансу 

(права сторона), в якій на певну дату в грошовому виразі відо-

бражені джерела утворення коштів банку. 

Пасивні операції — дії спрямовані на залучення коштів 

юридичних і фізичних осіб для збільшення резервів банку. 

Плаваюча процентна ставка — процентна ставка, розмір 

якої може змінюватись під час дії кредитної угоди. 

Пасиви центральних банків — джерела та обсяги залучених 

ресурсів. Визначають банківський капітал, гроші в обігу (емісію), 

резерви банків,що зберігаються на кореспондентських і депозит-

них рахунках, та ін. 

Платіжний обіг — уся сукупність платежів грошима в го-

тівковій і безготівковій формах стосовно погашення всіх грошо-

вих зобов’язань, що виникають між економічними суб’єктами. 

Періодична процентна ставка — процентна ставка, яка при 

забезпеченні певної річної суми відсотків може змінюватись про-

тягом річного періоду платежів як за рівнем, так і за тривалістю 

на окремих інтервалах цього періоду. 

Пенсійний фонд — спеціалізований фінансовий посередник, 

який здійснює пенсійні виплати громадянам після досягнення 

ними певного віку, за рахунок коштів, акумульованих раніше на 

договірних засадах у цільові фонди. 
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Підрозділ банку — структурна одиниця банку, що не має 

статусу юридичної особи і виконує функції, визначені банком. 

Підкріплення оборотної каси — поповнення каси установи 

НБУ банкнотами та монетами у разі їх недостатності для норма-

льного проведення касових операцій. Підкріплення оборотної  

каси здійснюється із резервного фонду банкнот і монет. 

Позика — передавання грошей або матеріальних цінностей 

за договором позики юридичній чи фізичній особі на умовах  

повернення. 

Позика державна — форма державного кредиту, за якої 

держава виступає головно як боржник (позичальник). 

Позичка з незмінним платежем — позичка, яка передбачає 

однаковий розмір платежу протягом усього строку її погашення. 

Позичальник — суб’єкт кредитної угоди, що отримав у тим-

часове користування кредит. 

Позичковий капітал — грошовий капітал, який передається 

у позику і приносить його власнику дохід у вигляді позичкового 

процента. 

Позичковий процент — плата, яку отримує кредитор від по-

зичальника за користування кредитом. 

Попит на гроші — потреба суб’єктів економіки в певній  

сумі грошових коштів. 

Позичкова процентна ставка — ставка, за якою комерційні 

банки надають кредити своїм клієнтам. 

Політика відкритого ринку — інструмент грошово-кре-

дитної політики, який полягає в можливості впливу на обсяг 

грошової маси в обігу через операції купівлі-продажу державних 

цінних паперів на вторинному ринку. 

Політика «дешевих грошей» — система заходів грошово-

кредитної політики, спрямованих на збільшення грошової маси 

в обігу. Реалізується через зниження процентних ставок та роз-

ширення обсягів кредитів, що їх надають центральні банки бан-

кам другого рівня, зниження норм обов’язкового резервування, 
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куплю цінних паперів центральними банками у комерційних бан-

ків та інших заходів, що роблять гроші легко доступними. 

Політика «дорогих грошей» — система заходів грошово-

кредитної політики, що досягається використанням інструментів 

протилежних політиці «дешевих грошей» (скорочення обсягів 

кредитів, підвищення процентних ставок за кредитами, підви-

щення норм обов’язкових резервів, продаж державних цінних па-

перів банком другого рівня). 

Політика обов’язкових резервів — інструмент грошово-

кредитної політики, який передбачає можливість зміни норми 

обов’язкового резервування для комерційних банків з метою 

впливу на обсяг грошової маси. 

Повноцінні гроші — гроші, вартість яких визначається вар-

тістю металу, з якого вини виготовлені, зазвичай, із золота або 

срібла. 

Потоки витрат та ін’єкцій — два види грошових потоків, 

які отримали свою назву залежно від напряму їх впливу на націо-

нальний дохід. Потоки втрат зменшують потік національного  

доходу у зв’язку зі сплатою податків, здійсненням заощаджень та 

оплатою імпорту, що звужує можливість для реалізації виробле-

ного національного продукту. Потоки ін’єкцій збільшують над-

ходження грошей на внутрішній ринок у зв’язку з інвестиційни-

ми витратами, державними закупівлями, сплатою експорту, що 

розширює можливість реалізації національного продукту. 

Поточна каса — запас грошей, сформований під впливом 

транс-акційного впливу їх нагромадження. 

Політика грошово-кредитної експансії (дешевих грошей) — 

політика розширення пропозиції грошей, яку провадить центра-

льний банк з метою стимулювання економічного зростання, під-

вищення рівня зайнятості. 

Політика грошово-кредитної рестрикції (дорогих грошей) — 

політика скорочення або обмеження зростання пропозиції гро-

шей, яку проводить центральний банк з метою зниження рівня 

інфляції та підвищення курсу національної валюти. 
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Політика операцій на відкритому ринку — інструмент мо-

нетарної політики, дія якого полягає в тому, що центральний 

банк купує або продає цінні папери і в такій спосіб збільшує або 

зменшує резерви комерційних банків, що відповідно, впливає на 

пропозицію грошей в обороті. 

Політика рефінансування комерційних банків — інструмент 

монетарної політики, який використовується у поєднанні з про-

центною політикою. Змінюючи умови кредитування комерційних 

банків, центральний банк впливає на зміну резервів цих банків, 

а отже, і на пропозицію грошей. 

Право бюджетне — сукупність установлених державою 

юридичних норм, що регулюють відносини у сфері податків  

(визначають порядок їх стягнення, регулюють виникнення, зміну 

та припинення податкових зобов’язань). 

Право фінансове — сукупність правових норм, які регулю-

ють відносини щодо мобілізації, розподілу та використання 

централізованих грошових фондів з метою забезпечення умов для 

виконання завдань і функції держави. 

Прибуток — перевищення сукупних доходів над сукупними 

витратами. 

Прикладна (монетариська) теорія грошей — підхід в еко-

номічній науці до вивчення теоретичних проблем функціонуван-

ня грошей, представники якої шукають відповіді на питання, 

що пов’язані з місцем і роллю грошей у відтворювальному процесі. 

Пропозиція грошей — загальний обсяг коштів, паперових 

грошей депозитів та інших ліквідних активів в економіці. 

Процентна політика — інструмент грошово-кредитної по-

літики, який передбачає можливість маніпулювання процентними 

ставками, що їх установлює центральний банк за кредитами  

рефінансування, з метою впливу на обсяг грошової маси в обігу. 

Простий депозитний мультиплікатор — число обернене до 

показника норми обов’язкового резервування. 

Прості проценти — проценти, які нараховуються на основ-

ну суму позичкового капіталу у кожному інтервалі загального 
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періоду його використання і на які подальші нарахування не здій-

снюються. 

Процентний ризик — ризик зміни процентних ставок, 

що негативно позначаються на прибутку банку. 

Процес бюджетний — регламентована законодавством дія-

льність державних органів щодо складання, розгляду, затвер-

дження бюджету, а також щодо складання, розгляду, затвердження 

звіту про його виконання. 

Процент або відсоток — це ціна грошей, як позичкового 

капіталу. 

Процентна ставка або норма процента (від лат. Procentum — 

на сотню, сота частка будь-якого числа, що взяте за ціле) — від-

ношення суми річного доходу, одержаного на позичковий капі-

тал, до суми капіталу, наданого в позичку, помноженого на 100. 

Процентний пункт — різниця між процентними ставками. 

Процентні доходи і витрати — доходи і витрати, які обчи-

слюються пропорційно до часу і суми активу або зобов’язання. 

Пряме фінансування — переміщення грошей по ринкових 

каналах безпосередньо від продавців до покупців. Функціонуючи 

тут брокери та дилери виконують роль технічних посередників. 

Рахунок «Лоро» — рахунок що відкривається банком своїм 

банкам-кореспондентам. На них заносяться всі суми, що посту-

пають чи надаються згідно з дорученням цього банку. 

Рахунок «Ностро» — рахунок, даної кредитної установи 

в банку-кореспонденті, на якому відображаються взаємні платежі. 

Ревальвація — офіційне підвищення державного золотого 

змісту та валютного курсу або лише валютного курсу національ-

ної грошової одиниці іноземних валют. 

Регулююча функція кредиту — в сучасних умовах кредит ви-

ступає засобом державного регулювання економічних процесів. 

Регулювання бюджетне — наперед зарезервована частина 

бюджетних коштів, призначена для фінансування різних непе-

редбачених витрат держави. 
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Резерв фінансовий — кошти, зарезервовані державою, підп-

риємствами, об’єднаннями, організаціями з метою забезпечення 

непередбачених витрат і спеціальних потреб. 

Рейтинг банку — показник за яким відбувається порівняння 

банків за допомогою обраних критеріїв. 

Ресурси бюджетні — кошти з яких формується державний 

бюджет. 

Реальна процентна ставка — ставка, скоригована на очіку-

ваний рівень інфляції. Вона точніше, ніж номінальна процентна 

ставка, відображає справжню вартість отримання позички. 

Ресурси НБУ — грошові кошти на рахунках юридичних 

осіб, що мають рахунки в установах НБУ, готівкові кошти в обігу 

та кошти внутрішньобанківського походження (капітал банку). 

РЕПО — операція з цінними паперами, що ґрунтується 

на угоді між НБУ і комерційними банками про продаж-купівлю 

державних цінних паперів на певний термін із зобов’язанням зво-

ротного продажу у визначений термін або на вимогу однієї 

із сторін за заздалегідь обумовленою ціною. 

Регіональні валютно-кредитні установи — установи, ство-

рені з метою сприяння розвитку економічного співробітництва та 

інтеграції країн, що розвиваються у певному регіоні. 

Реформи паралельного типу — випуск в оборот нових гро-

шових знаків здійснюється поступово, паралельно з випуском 

старих знаків, і вони функціонують одночасно, поки нова грошо-

ва одиниця, розширюючи сферу свого функціонального застосу-

вання, витісняє поступово старі гроші. 

Реформа часткового типу — реформа, яка передбачає част-

кову зміну грошової системи з метою упорядкування грошового 

обігу чи стабілізації грошей. Тобто зміни вносяться лише в орга-

нізацію грошового обороту, зводяться до зміни окремих елемен-

тів грошової системи. При цьому сама база грошової системи та 

структура економіки і грошово-кредитних відносин залишаються 

незмінними. 
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Реформа формального типу — реформа, яка зводиться лише 

до впровадження нового зразка купюр, а масштаб цін (величина 

грошової одиниці) не змінюється. 

Ринок грошей — це за економічним призначенням ресурсів 

такий сектор грошового ринку, де об’єктом операцій є коротко-

строкові кошти (до одного року), які використовуються в обороті 

покупця як гроші, тобто для приведення в рух уже накопиченого 

капіталу. 

Ринок капіталу — це за економічним призначенням ресурсів 

такий сектор грошового ринку, на якому купуються і продаються 

грошові кошти на тривалий (більше одного року) термін і вико-

ристовуються для збільшення маси основного і оборотного капі-

талу покупця, тобто функціонують як самозростаюча вартість. 

Ринок валютний — сектор грошового ринку, де як інстру-

менти переміщення грошей від продавців до покупців застосову-

ються валютні цінності. 

Ринок кредитних угод — сектор грошового ринку, де для 

переміщення грошей від продавців до покупців застосовуються 

такі інструменти, як кредитні угоди у формі депозитів, позичок, 

боргових цінних паперів (наприклад: векселів, облігацій) тощо. 

Ринок фінансовий — частина ринку цінних паперів, де об’єк-

том операцій є фондові цінності (цінні папери тривалої дії). 

Ринок цінних паперів — сектор грошового ринку, де для пе-

реміщення грошей від продавців до покупців застосовуються такі 

інструменти, як пайові (наприклад акції) та боргові (наприклад 

облігації, векселі, депозитні сертифікати), цінні папери (ЦП).  

Розрізняють первинний (організація емісії нових ЦП), та вторин-

ний (обіг ЦП, випущених раніше), центральний (біржовий) та де-

централізований (позабіржовий) ринки цінних паперів. 

Ринкова процентна ставка — норма, позичкового процента, 

яка існує на грошовому ринку в кожен даний момент. 

Ризик банківський — можливість понесення втрат у випадку 

виникнення несприятливих для банку обставин. 



Термінологічний словник 290 

Ризик ліквідності — ризик, згідно з яким у банку виявляється 

недостатньо грошових коштів для виконання платіжних зобов’я-

зань у встановлені строки. 

Рівень монетизації економіки — характеризує рівень забез-

печеності економіки грошима і визначається як відношення гро-

шової маси (МЗ), що є в обороті на кінець року, до річного номі-

нального обсягу ВВП. 

Рік бюджетний — час (12 міс.), упродовж якого здійсню-

ється виконання державного бюджету; в Україні бюджетний рік 

з календарним: розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня. 

Світові гроші — функція, у якій гроші обслуговують рух 

коштів у міжнародному економічному обігу. 

Світовий банк — група споріднених міжнародних організа-

цій, в яку входять Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фі-

нансова корпорація, Багатостороння агенція гарантування інвести-

цій, Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів. 

Система електронних платежів (СЕП) — комплекс про-

грамно-технічних засобів, призначених для виконання міжбан-

ківських розрахунків між її учасниками. 

Система бюджетна — сукупність усіх бюджетів держави-

центрального та місцевих : до місцевих бюджетів належать облас-

ні, міські, районні, районні в містах, селищні та сільські бюджети. 

Система фінансова — сукупність урегульованих фінансово-

правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінан-

сових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє 

і використовує централізовані й децентралізовані грошові фонди. 

Середня процентна ставка — норма позичкового процента, 

яка переважає в країні протягом більш-менш тривалого проміжку 

часу. 

Складні проценти — проценти, які нараховуються на основ-

ну суму позичкового капіталу у кожному інтервалі загального 

періоду його використання і які не виплачуються, а приєднуються 
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до основної суми капіталу і в наступному платіжному інтервалі 

самі приносять дохід. 

Скарбниця державна — спеціальний орган (самостійний чи 

в окремих країнах у складі міністерства фінансів), який забезпе-

чує збір державних доходів і їх використання згідно з державним 

бюджетом, а також здійснює управління державним боргом, емі-

сією скарбничих (казначейських) білетів і цінних паперів. 

Споживчий кредит — вид кредиту, що надається у грошовій 

чи товарній формі населенню фінансово-кредитними інститутами 

та нефінансовими організаціями з метою придбання товарів три-

валого користування. 

Ставка рівноваги — ставка процента, в умовах якої попит 

і пропозиція на грошовому ринку досягають рівноваги. 

Ставка рефінансування — процентна ставка, за якою Націо-

нальний банк надає банкам на визначений строк кредити рефіна-

нсування. Установлюється під час проведення з банками кількіс-

ного тендера, на якому заявки банків задовольняються відповідно 

до зниження в них процентної ставки, починаючи із найвищої, 

і далі поступово до закінчення запропонованого Національним 

банком обсягу кредитів або задоволення всіх заявок банків. Став-

ка рефінансування не може бути нижчою, ніж облікова ставка. 

Ставка за депозитами овернайт — процентна ставка, за 

якою Національний банк залучає тимчасові вільні кошти банків 

строком на один робочий день. 

Стагфляція — стан економіки, коли кризовий спад вироб-

ництва поєднується з інфляцією. 

Статутний фонд банку — кошти, вкладені учасниками  

банку (акціонерами чи пайовиками) в акції чи паї банку. 

Стратегічні цілі монетарної політики — ключові цілі зага-

льноекономічної політики держави, тобто це сприяння економіч-

ному зростанню, зайнятості, стабілізації цін. 

Страхова компанія — спеціалізована установа, діяльність 

якої полягає у реалізації відносин щодо захисту майнових інте-
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ресів економічних суб’єктів під час настання певних обставин 

(страхових випадків). Здійснює діяльність за рахунок страхових 

фондів, створених за допомогою акумуляції спеціальних страхо-

вих внесків. 

Структурна (повна) грошова реформа — реформа, яка пе-

редбачає створення нової грошової системи у зв’язку з переходом 

до іншого грошового товару чи виду грошей, або зі зміною дер-

жавного устрою. У таких випадках необхідно не лише впрова-

дження в обіг нової грошової одиниці, а й здійснення істотних 

структурних змін в економіці, забезпечення функціональної 

структурної перебудови всієї системи грошово-кредитних та ва-

лютних відносин. 

Структура кредиту — сукупність елементів кредитних від-

носин. Елементами кредитних відносин є об’єкт кредиту, вар-

тість, що передається в позичку, та суб’єкти кредиту — кредито-

ри і позичальники. 

Суб’єкти кредиту — учасники кредитної угоди, як мінімум 

кредитор і позичальник. 

Схильність до заощаджень — вибір населення між поточ-

ним та майбутнім споживанням, який визначає пропозицію гро-

шей на ринку. 

Таблиця заставних платежів — спеціально розроблена таб-

лиця, яка використовується на практиці для визначення місячних 

платежів за позичками, виданими під заставу, з фіксованим пла-

тежем, установленою процентною ставкою і тривалістю терміну 

погашення позички. 

Таблиця облігацій — спеціально розроблена таблиця, яка ви-

користовується на практиці для визначення ціни облігації певної 

номінальної вартості, випущеної на певний строк зі встановлен-

ням рівня доходу у процентах. 

Тактичні цілі монетарної політики — зміни грошової бази 

та процента за кредитами рефінансування в напрям, що забезпе-

чує досягнення проміжних цілей. 
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Теперішня (поточна) вартість грошей — сума майбутніх 

грошових коштів приведена з урахуванням певної процентної 

ставки до попереднього періоду. Визначення теперішньої вартос-

ті грошей характеризує процес дисконтування їх вартості, який 

здійснюється відніманням від майбутньої вартості відповідної 

суми відсотків (дисконтної суми або «дисконту»). 

Теорія переваги ліквідності — трактування Дж. М. Кейсон 

попиту на гроші через застосування портфельного підходу, 

за яким, якщо власники портфеля активів віддають перевагу лік-

відній формі, це означатиме зростання попиту на гроші, і навпаки. 

Трансакція — операція, угода, що супроводжується взаєм-

ними поступками. 

Трансакційний (операційний) мотив — попит на поточний 

(операційний) запас платіжних засобів. 

Урядове бюджетне обмеження — рішення, у якому пов’я-

зуються обсяги урядових видатків, податкових надходжень, про-

дажу цінних паперів та зміни грошової бази. 

Устрій держави бюджетний — організація та принципи 

побудови бюджетної системи, її структура, зв'язок між окремими 

ланками бюджетної системи. 

Учасники банку — засновники банку, акціонери банку, який 

є акціонерним товариством, учасники банку, який є товариством 

з обмеженою відповідальністю, і пайовики кооперативного банку. 

Факторинг — придбання права на стягнення боргів (поку-

пка дебіторів). 

Факторингова компанія — фінансовий посередник, що спе-

ціалізується на купівлі у фірм право на вимогу боргу. 

Фактична реальна процентна ставка — ставка, скоригована 

на фактичний рівень інфляції. 

Фіксована процентна ставка — процентна ставка, рівень 

якої не змінюється протягом усіх інтервалів загального періоду 

нарахування. 
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Фінанси — сукупність економічних відносин, що виникають 

у процесі формування та використання централізованих і децент-

ралізованих грошових фондів. 

Фінансовий інструмент — фінансовий актив або цінний папір. 

Фінансові інструменти — збірне поняття, яке означає різ-

номанітні фінансові документи, що обертаються на ринку, мають 

грошову вартість або засвідчують грошові операції. Є засобом 

оформлення передавання фінансових ресурсів від одного суб’єкта 

ринку до інших. 

Фінансовий посередник — суб’єкт ринку, метою діяльності 

якого є торгівля фінансовими інструментами. 

Фінансова компанія — фінансово-кредитна установа, діяль-

ність якої складається з мобілізації тимчасово вільних коштів 

з метою подальшого надання їх у позики, як правило, неінвести-

ційного характеру. 

Фінансові активи — активи, які створюються через здійс-

нення фінансових операцій. За економічним змістом вони відо-

бражають усю сукупність видів ринкового продукту фінансової 

природи (фінансових інструментів). 

Фінансовий ринок — система економічних відносин з при-

воду реалізації (через купівлю-продаж або викуп та обіг) вартості 

вкладеної у фінансових активах. 

Форвардні операції — угоди обміну двома валютами на ос-

нові контрактів у майбутньому за форвардним курсом, зафіксо-

ваним на момент підписання угоди. 

Форвардний курс — курс спот з націнкою або зі знижкою. 

В основі форвардного валютного курсу, який фіксується при ук-

ладанні контракту, скоригований на форвардні пункти, що нази-

вається «премія» чи «дисконт» (залежно від того, додаються вони 

до курсу спот чи віднімаються), які залежать від різниці процент-

них ставок за валютами, що беруть участь у контракті. 

Функція грошей — «робота» грошей щодо обслуговування 

руху вартості товарів. 
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Функції кредиту — прояв впливу кредиту на навколишнє 

економічне середовище та «робота», яку він виконує у суспільстві. 

Виділяють такі функції кредиту: перерозподільну — забезпечує 

перерозподіл тимчасово-вільних коштів між суб’єктами та секто-

рами економіки, на засадах повернення; контрольно-стимулю-

вальну — забезпечує кредитний контроль, який передбачає — 

економічний аналіз та оцінювання стану контрагентів, визначен-

ня кредитоспроможності позичальника, прогнозування кредитного 

ризику та моніторинг кредитної угоди. Необхідність дотримання 

принципів кредитування та умов кредитної угоди, забезпечує 

стимулюючий вплив кредиту на ефективність економічної пове-

дінки його суб’єктів, капіталізації вільних грошових доходів.  

Забезпечує через зворотній рух та платність кредиту, трансфор-

мацію грошових нагромаджень у вартість, що дає дохід, тобто 

у позичковий капітал. 

Центральний банк — банк першого рівня у дворівневій  

банківській системі. 

Центральна розрахункова палата — підрозділ Національ-

ного банку України, який організує роботу системи електронних 

платежів. 

Ціна — грошовий вираз вартості товарів, послуг. 

Цінні папери — грошові або товарні документи, що засвід-

чують визначені в них майнові права і відносини та передбача-

ють, як правило,виплату доходу їх власникові, а також можливість 

передання прав, що випливають із цих документів, іншим особам. 

Чек — це письмовий наказ банку власника поточного раху-

нку про виплату певній особі вказаної в ньому сумі грошей. 

Чекові депозити — рахунки, власникам яких надається право 

виписувати чеки фізичним та юридичним особам. 

Чисті інвестиції — обсяг інвестиції за вирахуванням суми 

амортизації, спрямованої на їх фінансування. 
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Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) — регіо-

нальний банк, створений з метою поглиблення інтеграції та зміц-

нення зв’язків між країнами Чорноморського басейну. 

Швидкість обігу грошей — частота, з якою кожна одиниця 

наявних в оброті грошей використовується в середньому для пла-

тежів за товар, послуги за певний період (рік, квартал, місяць). 

Хеджування — спосіб мінімізації ризику можливих втрат, 

зумовлених несприятливими для продавців чи покупців коливан-

нями ринкової кон’юнктури, за допомогою використання дерива-

тивів. 

Якість активів банку — спроможність забезпечить повер-

нення активів, аналіз позабалансових рахунків, а також вплив на-

даних проблемних кредитів на загальний фінансовий стан банку. 

Якість управління банком — оцінка методів управління  

банком з погляду ефективності діяльності, встановленого поряд-

ку праці, методів контролю дотримання існуючих нормативних 

актів і чинного законодавства. 
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