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У конспекті викладено питання економічної природи грошей , види 
грошей та їх функції, організація грошового обороту, грошового ринку та 
грошової системи, їх призначення та місце в економіці країни, розкриваються 
питання сутності, функції, ролі кредиту та позичкового проценту в ринковій 
економіці, основи функціонування кредитної системи та її основних ланок, 
механізм формування і розвитку кредитних відносин в Україні, 
характеризується сутність валюти та валютні відносини, основи механізму 
функціонування валютного ринку, валютного курсу та курсоутворення.  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВСТУП 

 

Вивчення дисципліни „Гроші та кредит” є  одним із базових в підготовці 

спеціалістів – фахівців в галузі економіки, менеджменту, фінансів. 

На використанні сутності та  механізмів функціонування таких категорій 

як „гроші” та „кредит” ґрунтується більшість інструментів ринкового 

господарювання: ціноутворення, розрахунково-платіжні відносини, банківська 

діяльність, системи економічного стимулювання, комерційний розрахунок, 

інвестиційна діяльність, фондовий і валютний ринки, страхування тощо. З 

урахуванням закономірностей  функціонування грошей і грошового ринку,  

банківської системи формується економічна політика держави, здійснюється  

державне регулювання всіх сфер економічного життя суспільства.  

В конспекті лекцій  розглядаються питання економічної природи грошей , 

види грошей та їх функції, організація грошового обороту, грошового ринку та 

грошової системи, їх призначення та місце в економіці країни, розкриваються 

питання сутності, функції, ролі кредиту та позичкового проценту в ринковій 

економіці, основи функціонування кредитної системи та її основних ланок, 

механізм формування і розвитку кредитних відносин в Україні, 

характеризується сутність валюти та валютні відносини, основи механізму 

функціонування валютного ринку, валютного курсу та курсоутворення.  

Матеріал конспекта подано у формі стислого викладу семи тем зміст та 

структура яких відповідають нормативній програмі навчання дисципліни 

„Гроші та кредит” .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1  Походження, сутність та функції грошей. 
 

1.1. Гроші як історична категорія. 
  

В Економічній теорії виділяються дві основні концепції походження 
грошей: раціоналістична концепція -  гроші виникли внаслідок угоди між 
людьми або запроваджені законодавчими актами держави задля полегшення 
обміну товарів; 

еволюційна концепція - виникнення та розвиток грошей  є тривалий 

еволюційний процес, зумовлений стихійним розвитком товарного обміну. Ця 
концепція  підкреслює об’єктивний характер виникнення грошей. 

Виникнення грошей зумовлене труднощами безпосереднього обміну 
продуктами праці.  

Спочатку економічного розвитку, коли виробники тільки почали 
одержувати надлишки продуктів своєї праці і хотіли їх обміняти, зробити це було  
досить складно: бажання двох суб’єктів ринку щодо обміну споживними 
вартостями не збігалися. 

Поступово стали з’являтися такі продукти, які мали найбільшу споживчу 
вартість. Такі продукти легко мінялися на будь–які необхідні товари. Таким 
чином вони стали виконувати найпростішу функцію грошей – засіб обміну. Їх 
починають приймати всі в обмін на звичайні продукти, а відтак вони поступово 
набувають нової споживної вартості – властивості бути загальним товарним 
еквівалентом. У різних народів у такій ролі виступали худоба, хутра, сіль, зерно, 
черепашки, метали та ін.  

Стихійне закріплення за одним із товарів ролі загального еквівалента 
означало появу грошей в їх найпростішому вигляді. Вони вже могли виконувати 
висхідні, базові грошові функції – засобу вимірювання вартості та засобу обігу. 
Виконання цих функцій одночасно перетворило звичайний товар в якісно інше 
явище – гроші .  

З розвитком товарного виробництва, зростання продуктивності суспільної 
праці  та інших чинників ринок посилював вимоги до грошового товару. 

Посилювалися вимоги щодо портативності, здатності легко ділитися і 
відновлювати потрібну форму, тривалого зберігання фізичних якостей, високої 
питомої вартості та здатності тривалий час утримувати її на незмінному 
рівні та ін. Формування цих вимог спочатку призвело до заміни в ролі загального 
еквівалента звичайних товарів першої необхідності (худоба, сіль, зерно) 
товарами-прикрасами (перли, черепашки, хутра), а потім цих останніх – 

кусочками металів, спочатку звичайних(залізо, мідь), а потім - 

благородних(срібло, золото). 
 Отже, гроші  за своїм походженням – це товар.  Виділившись із загальної 

товарної  маси, вони зберігають товарну природу :  
по – перше, гроші як і  товар володіють споживчою вартістю (наприклад, 

золото в формі грошей може використовуватись як прикраса  і задовольняти 
естетичні потреби людини; 



по – друге , гроші як і товар мають вартість, оскільки на виробництво 
товару-грошей (золота) витрачена певна кількість суспільної праці. 

 В той же час гроші, на відміну  від звичайних  товарів є особливим 
товаром: 

- крім конкретної споживчої вартості гроші мають загальну споживчу 
вартість, оскільки з їх  допомогою людина може задовольнити будь-яку потребу; 

-  вартість грошей має зовнішню форму прояву до їх обміну на ринку. 
Товар-гроші завжди можна обміняти на будь-який інший товар, необхідний 
власнику грошей. В той час, як вартість звичайного товару прихована і 
виявляється в процесі обміну, коли товар продається на ринку. 

 З появою грошей товарний світ поділився на дві частини : одна – товар-

гроші,  друга – всі інші товари . Споживча вартість сконцентрована з боку всіх 
товарів, а їх вартість – з боку грошей. Товари, які беруть участь в обміні, 
виступають як споживчі вартості. Гроші стають виразником цих споживчих 
вартостей всіх товарів  через свою вартість. 

 Таким чином, особливість грошей полягає в наступному: 
- гроші – це товар, що виділився стихійно; 
- гроші – це загальний еквівалент для всіх інших товарів, тобто вони 

служать засобом вираження  вартості товарів;  
- грошам на відміну від інших товарів,  притаманна абсолютна 

ліквідність, тобто здатність активу негайно обмінюватись на будь які блага 
зберігаючи свою номінальну вартість незмінною 

   

1.2.  Форми грошей та вимоги до грошей. 
 

В своєму розвитку гроші виступали в двох видах: 
-  повноцінні гроші 
- неповноцінні гроші (знаки вартості замінники повноцінних грошей) 
 Повноцінні гроші – гроші, у яких  номінальна вартість (позначена на 

них) відповідає реальній вартості, тобто вартості матеріалу, з якого вони 
вироблені, наприклад , золоті чи срібні монети. Вартість повноцінних грошей 
складається з мінової та реальної вартості. Якщо мінова вартість(купівельна 
спроможність) монети знижувалося порівняно з реальною, то зменшувалась 
рентабельність виробництва золота, підприємства з гіршими умовами 
видобутку закривалися, і реальна вартість золота знижувалася до рівня мінової. 
Якщо ж реальна вартість зменшувалася порівняно з міновою, то в кінцевому 
підсумку підривалася довіра до таких грошей та їх емітента, наставав розлад 
грошового обігу і системи цін. Держава змушена була або перекарбувати 
монету, щоб підвищити її реальну вартість до мінової, або взагалі відмовитися 
від золотомонетного обігу.                                         

 Неповноцінні гроші  не мають внутрішньої вартості і тим самим можна 
говорити лише про номінальну вартість, яка виражається купівельною 
спроможністю – забезпечення довіри до неповноцінних грошей(реальна 
кількість товарів, робіт та послуг, які можна придбати за одну грошову 
одиницю).  



 До неповноцінних грошей належать:  
1) металеві знаки вартості – білонна монета ( розмінна монета з 

дрібною вартістю); 
2) паперові знаки вартості  зроблені як правило з паперу (розрізняють 

паперові гроші та  кредитні гроші)  
Визначальними ознаками паперових грошей є випуск їх державою для 

покриття бюджетного дефіциту, нерозмінність на золото, примусове 
запроводження в оборот, нестабільність курсу і неминуче знецінення. Вони не 
мають внутрішньої вартості, а їх вартість визначається їх купівельною 
спроможністю. Видами таких грошей є асигнації, казначейські зобов’язання . 

Кредитні гроші – це узагальнена назва різних видів грошей, що 
виникають як заміщення майнових боргових зобов’язань приватних осіб і 
держави. Кредитні гроші класифікуються  за кількома критериями. 

 Залежно від  статусу емітента та характеру емісії : 
– казначейські гроші -  випускаються  державою для покриття  

бюджетних витрат; 
– банківські гроші - емітуються банками  на основі кредитування реальної 

економіки; 
       Залежно від форми грошового обороту : 
– готівкові гроші – представлені у вигляді грошових знаків ( банкнот, 

казначейських білетів, монет) і використовується як засіб обігу та платежу;ї 
– безготівкові гроші – рух яких здійснюється шляхом перерахунків у 

кредитних установах з урахуванням взаємних вимог. 
Залежно від форми існування виділяють вексель, чек,  банкноту, монету, 

депозитні гроші, електронні гроші. 
Вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання 

векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику 
векселя (векселетримачу)  . 

 Специфічними ознаками векселя є: 
- абстрактність, тобто відсутність на документі інформації про вид угод; 
- безперечність, що означає обов’язкову оплату векселя; 
- оборотність, тобто передача векселя шляхом індосаменту як платіжного 

засобу іншим кредиторам, що означає можливість взаємного зарахування  
вексельних зобов’язань продавця. 

Чек – грошовий документ встановленої форми, що містить  безумовний 
наказ власника рахунку банкові сплатити певну суму грошей пред’явникові  
чека . 

Чеки використовуються : 
- для одержання готівки в кредитній установі; 
- як засіб платежу і обігу; 
- як інструмент безготівкових платіжних розрахунків. 
Банкнота – банківський білет, грошовий знак, що випускається в обіг  

центральним емісійним банком. Забезпечений усіма активами банку та масою 
товарів, що належить державі. 



Монета – установленої форми зливки металу, вагу і пробу яких засвідчує 
своїм штемпелем держава. 

Білонна монета – розмінна монета з дрібною вартістю, яка карбується не з 
дорогоцінного металу.  

Лицьова  сторона монети називається аверс , зворотна – реверс, і обріз – 

гурт.  
Депозитні гроші – це різновид банківських грошей, який існує  у вигляді 

певних сум , записаних на рахунках економічних суб’єктів у банках. Вони не 
мають речового виразу і використовуються для платежів у безготівковій формі. 
Рух їх здійснюється по рахунках у банках і не виходить за межі банківської 
системи. Приводяться вони в рух за допомогою таких інструментів як чек, 
платіжні доручення,  тощо. 

Електронні гроші – це різновид депозитних грошей , коли переказування 
грошових сум по рахунках у банку здійснюється автоматично з допомогою 
комп’ютерних систем за безпосереднім розпорядженням власника рахунку. Ця 
форма поєднує в собі всі переваги депозитної та готівкової форм грошей: немає 
потреби переносити чи перевозити великі маси готівки; досягається значна 
економія витрат на їх виготовлення, збереження, перерахування, перевезення, 
тощо; кожний платник  має можливість вмить виконати платіж, попередньо 
перевіривши всі його умови і здійснивши відповідні розрахунки, як і в 
платежах готівкою. 

Носієм електронних грошей є пластикова картка – іменний грошовий 
документ, що видається банком власнику поточного рахунку і дає йому 
можливість оплатити через комп’ютерні  мережі свої покупки і погасити борги 
переказом грошей по рахунку без використання готівки. 

  

 Основними вимогами ринку до сучасних грошей та адекватними їм 
властивостями є: 

- стабільність вартості грошей, що полягає в постійності рівня їх 
купівельної спроможності щодо товарів та іноземної валюти; 

- економічність грошового обороту, що проявляється в мінімізації витрат 
суспільства на виготовлення грошей і забезпечення ними потреб обороту; 

- довготритвалість використання грошових знаків, що  забезпечується 
виготовленням грошових знаків з надміцного, зносостійкого паперу або металу; 

- однорідність грошей, коли всі екземпляри наявних в обороті грошей є 
взаємозамінними, мають однакову здатність до обміну, а співвідношення їх 
реальних цінностей відповідає співвідношенню їх номіналів; 

- подільність, що полягає у вільному розподілі більшої грошової купюри на 
менші знаки, які  необхідні для того, щоб здійснити будь-який платіж; 

- портативність, що виявляється у високій зручності користування грошима 
у повсякденному житті. 

Забезпечити всі ці властивості неповноцінним грошам – одне з 
найскладніших економічних завдань сучасних держав. 

 

 



 

1.3. Функції , роль та сутність  грошей. 
  

Функція грошей  - це певна дія грошей щодо обслуговування руху 
вартості в процесі суспільного відтворення. 

Гроші в сучасній ринковій економіці виконують п’ять функцій: міри 
вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу нагромадження вартості, 
світових грошей. 

 У функції міри вартості гроші забезпечують вираження вартості 
товарів, надаючи їй форму ціни. Ціни на товари змінюються прямо 
пропорційно до вартості власне товарів і обернено пропорційно до вартості 
грошей. 

 Гроші  реалізують свою функцію міри вартості через взаємодію з 
масштабом цін. Масштаб цін –  це спосіб вимірювання , вираження вартості 
товарів в грошових одиницях. Масштаб цін має юридичний характер і  
залежить від волі держави.   

Гроші як міра вартості використовуються як рахункові, як одиниця 
рахування, виражають вартість сукупної товарної маси, що знаходиться в 
обігу в певний  конкретний момент часу на ринку. Між сукупною товарною 
масою і окремими товарами встановлюється цінове співівдношення яке і 
визначає рівень цін. За допомогою рахункових грошей підприємство може 
заздалегідь визначити  свої витрати на виробництво і дохожди від реаліізації 
продукції, рівень прибутку виробництва . На макроекономічному рівні за 
допомогою рахункових грошей визначаються такі  показники розвитку 
економіки, як обсяг національного продукту, національного доходу, 
інвестимцій, фінансових і кредитних ресурсів тощо, без яких неможливе 
свідоме регулювання економічного життя суспільства .  

Засіб обігу – це функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і 
забезпечують їх обіг. Важливою ознакою грошей у цьому є те, що вони 
являють собою реальне втілення мінової вартості: продавець віддає свій товар 
покупцеві і взамін одержує гроші.Гроші забезпечують перебіг товарів  від 
виробника до споживача, після чого товари виходять зі сфери обігу, а гроші 
залишаються в обігу, переходячи від одного субєкта до іншого.  

У сучасних умовах  використання грошей як засобу обігу здійснюється 
переважно в розрібній торгівлі, при наданні послуг населенню та ін. 

Засіб платежу – це функція, в якій гроші обслуговують погашення 
різноманітних боргових зобов»язань між суб’єктами  економічних відносин, 
що виникають у процесі розширеного відтворення . Ця функція відображає 
особливості кредитного господарства, тобто реалії купівлі-продажу товарів у 
кредит з відстрочкою оплати. 

У цьому випадку засобом обігу виступають не самі гроші, а виражені у 
грошах зобов’язання . Гроші у цій функції – засіб погашення боргу.  

На  використанні функції засобу платежу базуються такі грошові 
платежі: 



- платежі за безготівковими розрахунками підприємств, установ , 
організацій за товари та послуги; 

- оплата праці; 
- платежі юридичних та фізичних осіб у централізовані фінансові 

фонди; 
- видача та погашення банківських позичок; 
- розрахунки, пов’язані зі страховими, адміністративно-судовими 

зобов’язаннями та ін. 
 Роль грошей у функції засобу платежу в тому, що вони: 
- допомагають контролювати правильний  кругообіг виробничих 

фондів; 
- забезпечують безперервність виробництва ; 
- здійснюють контроль за своєчасністю розрахунків в економіці. 
Засіб нагромадження – це функція  в якій гроші  обслуговують 

нагромадження вартості, що знаходиться в розпорядженні суб’єктів економіки 
в процесі відтворення. 

У сучасних умовах сфера функціонування грошей як засобу 
нагромадження вартості  розділилася на дві частини. У тій із них, де 
нагромадження вартості зумовлюється потребами розширеного відтворення, 
оборотом капіталу, має конкретно-цільове призначення і є відносно 
короткочасним, цю функцію гроші виконують у формі знаків вартості. У тій 
частині, де нагромаджується абсолютне багатство, необхідне за межами 
усталеного процесу суспільного відтворення, воно має форму скарбу й 
обслуговується справжніми грошима – золотом. Золото і дорогоцінні метали 
також мають й естетичну форму скарбу. Поряд із збереженням вартості скарб 
у такій формі почав задовольняти важливі потреби людини – потреби в 
самовираженні, в естетичному задоволенні та ін.     

Світові гроші – це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в  
міждународному економічному обороті і забезпечують реалізацію 
взаємовідносин між країнами. 

Гроші на світовому ринку виконують функції загального платіжного 
засобу, загального купівельного засобу і засобу перенесення  багнатства з 
однієї країни в іншу. Отже, світові гроші – це комплексна функція, що 
повторює, по суті , всі  функції, властиві грошам на внутрішньму ринку. 
Формою, в якій гроші виконують функцію світових грошей в сучасних умовах 
є золотото,  вільно конвертована валюта та колективна валюта ( ЕВРО). 

 Всі наведені функції грошей представляють собою пров єдиної сутності 
грошей як загального еквівадленту товарів та послуг, знаходяться у тісному 
звязку та єдності. 

 З усього вищесказаного випливають три  основні властивості грошей, 
які  розкривають їх сутність: 

- гроші забезпечують загальну безпосередню обмінність – за них 
купується  будь-який товар; 



- гроші виражають мінову вартість товарів – через них визначається ціна 
товару, а це дає кількісне порівняння різних за споживчими вартостями 
товарів; 

гроші виступають загальною матеріалізацією загального робочого час, 
що втілюється в товарі. 

 

1.4. Гроші як гроші і гроші як капітал 

  

Гроші як гроші використовуються переважно для реалізації наявної 
споживчої вартості, тобто їх цільове признгачення обмежується 
посередництвом в обміні. 

 Гроші стають капіталом переважно при їх нагромадженні, зберіганні 
та продажу на грошовому ринку, оскільки це дає власнику грошей додатковий 
дохід у вигляді процента. 

При обслуговуванні виробничого споживання гроші одночасно є власне 
грошима і капіталом, оскільки сприяють реалізації товару та одержанню 
прибутку. 

 Найвиразніше гроші як капітал виявляють себе в межах кругообороту 
капіталу окремого підприємства. Наявна у нього сума грошей (на банківських 
рахунках, у касах) є одночасно частиною його оборотного капіталу і масою 
ліквідності, що забезпечує його поточну платоспроможність. Збільшення цієї 
суми одночасно збільшує його оборотний капітал, тобто масу навних 
ресурсів, його ліквідність, робить підприємство економічно могутнішим. 

 У межах всієї економіки наявна сума грошей характеризує лише масу 
її ліквідності і неє частиною обсягу реального капіталу. Зростання цієї суми 
призводить лише до поліпшення ліквідності економіки, проте обсяг реального 
капіталу від цього не збільшується. Якщо зростаня загальної маси грошей 
буде надмірним, це призвиде лише до їх знецінення. 

 

  

Тема 2    Грошовий оборот і грошові потоки 

 

2.1. Сутність грошового обороту. 
 

Грошовий оборот – це процес безперервного руху грошей у всіх їх 
формах між суб’єктами економічних відносин.  

Суб’єктами грошового обороту є  всі юридичні та  фізичні особи які 
беруть участь у виробництві, розподілу, обміні  та споживанні  валового 
суспільного продукту. 

Економічною основою грошового обороту є процес  суспільного 
відтворення. Суб’єкти цього процесу  постійно одержують грошові доходи від 
реалізації  ресурсів чи виготовленні  продуктів, що спричинює відповідні 
грошові потоки, які є не тільки результатом відтворювального процесу, а й 
важливою передумовою його успішного здійснення. Затримки в русі грошей 



викликають гальмування товарних потоків, погіршення кон’єктури ринків, 
посилення стагнації виробництва. 

Грошовий оборот складається з безлічі різноманітних грошових потоків, 
які між собою  тісно пов’язані, постійно переходять  один в інший, взаємо 
балансуючись. Це надає грошовому обороту характер замкнутого , єдиного, 
збалансованого процесу, незалежно від того, у якій формі виступають гроші та 
якими способами приводяться в рух. 

За економічним призначенням окремих грошових потоків сукупний 
грошовий оборот поділяється на три сектори: 

- грошовий обіг, який обслуговує створення, реалізацію, обмін і 
споживання матеріальних цінностей та послуг; 

- кредитний оборот – обслуговує переміщення вартості між 
економічними суб’єктами на зворотних та платних  та засадах; 

- фіскально – бюджетний оборот – обслуговує розподільні відносини 
між економічними суб’єктами. Він здійснюється нееквівалентно ( тобто 
назустріч грошовому платежу платник не одержує реального 
еквівалента у формі товарів чи послуг) та безповоротно (тобто одні 
суб’єкти ці гроші витрачають назавжди і без одержання будь-якого 
доходжу, а інші їх одержують теж безповоротно і без виплати  будь-якої 
ціни за них.  

 

Залежно від форм грошей  грошовий оборот поділяється на  безготівковий 
і готівковий  характерні особливості яких представлені в таблиці 2.1. 
Безготівкові розрахунки класифікують за різними ознаками які представлені в  
таблиці 2.2 

Важливим моментом в організації безготівкових розрахунків є 
документообіг який охоплює період оформлення, використання і руху 
розрахункових і платіжних документів від банку платника до банку одержувача 
і назад. Раціональна, ефективна організація документообігу потребує 
використання таких форм розрахунків, при яких проміжок  часу між  
одержанням товарів і їх оплатою був би мінімальним.    
 Сучасна практика розрахунків використовує документи різного 
призначення: 

- розрахункові документи – складені в установленій формі документи, які 
подає до банку юридична чи фізична особа з дорученням або вимогою 
перерахувати з її рахунку  ( або зарахувати на її рахунок) певну суму грошей. / 
платіжне доручення; платіжна вимова; платіжна вимога –доручення; 
акредитивна заява; інкасове доручення(розпорядження 

- платіжні документи - складені в установленій формі документи, які одна 
юридична чи фізична особа  передає іншій із зобов’язанням (чи наказом третій 
особі) сплатити  певну  суму грошей пред’явникові цього документа. /вексель; 
чек/ 

- комерційні документи – документи, в яких дається характеристика 
відвантажених товарів, виконаних робіт, надання послуг, і які  супроводжують 
їх переміщення від постачальника до продавця. / розрахунок-фактура; реєстр 



рахунків-фактур; товарно-транспортні документи; сертифікати якості; страхові 
поліси /. 

Залежно від розрахункового документа, що використовується у 
розрахунках, та його обігу розрізняють такі форми безготівкових розрахунків 

як платіжне доручення , платіжна вимога платіжна вимога-доручення, 
акредитив, вексель, чек характеристика яких представлена в таблиці 2.3. 
Вимоги  до оформлення  розрахункових документів 

Клієнт може подавати до банку розрахункові  документи як у паперовій 
формі так і у формі  електронних розрахункових документів (електронних 
повідомлень). Спосіб подання документів до банку передбачається в договорі 
на розрахунково-касове обслуговування. 
 Паперові документи, як правило, виписуються з використанням 
технічних засобів у двох примірниках, платіжні вимоги та документи 
підприємств, які обслуговуються в одній установі банку, - у трьох примірниках. 
 Розрахункові документи повинні відповідати вимогам установлених 
стандартів та вміщувати, залежно від їх форми такі реквізити: 

- назву документа; 
- номер документа, число, місяць, рік його виписки; 
- назви платника та одержувача коштів, їх ідентифікаційні коди, номери 

рахунків в установах банку; 
- назви банків платника та одержувача, їх місцезнаходження  та умовні 

номери за МФО (код банку); 
- суму платежу цифрами і літерами; 
- призначення платежу: назва товару (виконаних робіт, послуг), посилання 

на документ, на підставі якого здійснюється операція (договір, рахунок, 
товарно-транспортний документ та інше), із зазначенням  його  номера і 
дати, законодавчого акта, яким передбачено  право безспірного стягнення та 
безакцептного списання коштів (його дата, номер і відповідний пункт). 

- на першому примірнику відбиток печатки та підписи відповідальних осіб 
платника або (та) одержувача коштів; 

- підрозділи бюджетної класифікації та строк настання платежу (у  разі 
перерахування коштів до бюджету); 

-   суми податку на додану вартість або напис „без податку на додану 
вартість”. 
Банк не приймає документ до виконання в разі, якщо хоча один з 

вищезазначених реквізитів (якщо вони передбачені формою документа) не 
заповнений або заповнений  неправильно. Не допускаються виправлення і 
підчистки 

Характеристика безготівкових розрахунків за способами платежу, тобто  
порядком списання коштів з рахунків платників , представлена в таблиці 2.1.  

 

 

 

 

 



Таблиця  2.1. Характеристика форм грошового обороту. 
  Готівково-грошовий оборот Безготівково-грошовий оборот 

 
Гроші рухаються поза банками, 
обслуговуючи відносини економічних 
суб’єктів при виплаті  зарплати, пенсій, 
субсидій, оплаті  товарів та послуг 
населенням.  

Гроші рухаються по рахункам у банках, 
не виходячи за межи банківської системи.  

 

На  готівковий оборот впливають лише 
прямі його суб’єкти, що дає можливість 
найповніше реалізувати свої відносини в 
тому вигляді, як вони самі їх визначили. 

На безготівковий оборот впливають  не 
тільки  прямі суб’єкти ,але  й банки. А  
держава законодавчо визнаючи права та 
обов’язки банків здійснює контроль та 
впливає на весь безготівковий оборот. 

О
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- Підприємства можуть мати в своїх касах 
готівкові гроші в межах встановленого 
банком ліміту, інші гроші повинні  
зберігатись на рахунках в банку; 
-  отримані підприємствами в банку 
готівкові кошти повинні  
використовуватись  суворо за цільовим 
призначення; 
- підприємства можуть  отримувати в 
банку готівкові гроші при наявності 
вільного залишку на  рахунку чи 
отриманні кредиту; 
- перевищення встановлених лімітів каси 
допускається тільки в особливих 
випадках, обумовлених в нормативних 
документах НБУ (напр. Дні виплати з/п) 

- грошові кошти всіх господарських 
суб’єктів (як власні, так і залучені) 
підлягають обов’язковому  зберіганню на 
поточних та інших рахунках в установах 
банків; 
- безготівкові розрахунки між 
підприємствами , фізичними особами 
здійснюються через банки шляхом  
перерахування коштів  із поточних 
рахунків платників  на поточні рахунки 
одержувачів коштів за документами , 
передбаченими правилами розрахунків; 
- розрахунки з постачальниками за 
товарно - матеріальні  цінності і послуги 
проводяться  після відпуску продукції або 
надання послуг, одночасно з ними або в 
порядку попередньої оплати.  
- банки списують кошти з рахунків 
підприємств тільки за розпорядженнями 
їх власників, крім випадків, у яких 
безспірне списання коштів передбачено 
Законом України , а також за рішенням 
суду та виконавчими  приписами 
нотаріусів. 
- доручення підприємств на 
перерахування коштів приймаються  
банками до виконання тільки в межах 
наявних коштів на їх рахунках або за 
рахунок  платіжного кредиту банку. 
- підприємства самостійно обирають 
форми  розрахунків та вказують їх при 
укладенні між собою договорів. 

пр
об

ле
ми

 

- високі витрати на виготовлення готівки; 
- низька податливість до регулювання; 
- тонізація відносин; 
 

 

- оптимізація форм і способів 
безготівкових розрахунків; 
- інтенсифікація і прискорення 
розрахунків; 
 

 

 

  



 

 

  Таблиця  2.2.    Класифікація безготівкових розрахунків  

Класифікаційні 
ознаки 

Безготівкові розрахунки 

Склад учасників - Міжгосподарські – обслуговують відносини між 
клієнтами; 

- Міжбанківські – обслуговують відносини між 
банками. 

Призначення 
платежу 

- Розрахунки за товарними операціями - платежі за 
товарно-матеріальні цінності, надані послуги і 
виконані роботи; 

- Розрахунки за нетоварними операціями – сплата 
податків та перерахування  інших платежів до 
бюджету, одержання і повернення банківських  позик, 
страхування сум тощо. 

Місце 
проведення 

- внутрішньодержавні ( внутрішньоміські, що 
здійснюються  в межах одного населеного пункту, і 
міжміські – за межами  цього пункту); 

- міждержавні – між господарськими суб’єктами, які  
знаходяться на територіях різних держав. 

Гарантія 
платежу 

- гарантовані – забезпечують гарантію платежу за 
рахунок депонування грошових засобів; 

- негарантовані – безготівковий розрахунок, за який 
платіж не гарантується. 

 

Таблиця  2.3.  Класифікація безготівкових розрахунків за способами платежу. 
Залежно  
від терміну 
виконання 

- строковий платіж, коли кожна поставка оплачується 
негайно; 

- з відстрочкою платежу, коли товар продають у кредит; 
- достроковий платіж: 

а) авансовий платіж, коли оплата (але тільки її частина) 
передує відвантаженню товару; 
б) попередня оплата, коли отримувачу перераховують усю 
суму до моменту відвантаження товару. 

- прострочений платіж, тобто, не сплачений своєчасно; 
- пролонгований платіж – виконання якого  за 

домовленістю сторін перенесено на  пізніший термін. 
 

Залежно  
від джерел 
коштів, 
призначених 
для 
здійснення 

- за рахунок власних коштів платника, коли платіж 
здійснюється із рахунку платника в банку: 

- за рахунок банківського кредиту: 
- за рахунок комерційного кредиту  

 



платежу 

Залежно  
від способу 
перерахування 
коштів 

- прямим перерахуванням з рахунку платника на рахунок 
бенефіциара; 

- заліком взаємних вимог, коли взаємні зобов»язання 
боржника й кредитора погашаютьсяч у рівновеликих 
сумах і лише за різницю здійснюється платіж на загальних 
підставах.  

     Залік взаємної заборгованості у міжнародних розрахунках 
називають   клірингом. 

- періодичними  перерахуваннями (плановими платежами), 
коли розрахунки провадять не за кожну окрему поставку, а 
періодично, в передбачені договором терміни. У такому 
разі розмір платежу визначають з урахуванням плану 
поставок і коригують залежно від результатів звірки 
розрахунків за період, передбачений договором. 

 

Залежно  
від гарантії 
 

- гарантована оплата постачальнику з попереднім  
депонуванням коштів на окремих банківських рахунках в 
установах банку за місцем знаходження платника і з 
наступним їх списанням з цього рахунку після зарахування 
грошей на рахунок  одержувача в установі банку, де йому 
відкритий поточний  рахунок 

- негарантовані. 
 

 

 

  Таблиця 2.4 Відмінності  грошового обороту на мікро – та макрорівні                              
макрорівень Мікро-рівень 

Гроші не є функціональною формою 
капіталу. Їх масу в обороті не можна 
вважати частиною багатства країни, 
тобто її зростання не збільшує 
сукупного капіталу суспільства. (якби 
грошова маса, що перебуває в 
обороті, раптово збільшилась вдвічі, 
то загальний обсяг багатства країни 
не тільки не збільшився, а міг би 
навіть зменшитися у зв’язку з 
провокуванням інфляції. 

Гроші є формою капіталу, елементом 
багатства, чим більшою масою 
грошей володіє власник, тим він 
багатший, тим більше його 
можливості заробити прибуток. 

Поповнення обороту додатковою 
масою грошей відбувається за 
рахунок емісії грошей.  

Якщо власних грошей недостатньо, 
додаткові кошти мобілізуються на 
грошовому ринку. 

 

 

 



Тема 3  Маса грошей в обороті. Грошові агрегати і грошова база 

 

3.1.Поняття грошової маси 

 

Грошова маса  є ключовим індикатором грошового обороту, а 
регулювання її обсягу – вирішальний спосіб досягнення цілій грошово-

кредитної політики.  Тому правильне визначення обсягу, структури  та засобів 
зміни грошової маси набуває важливого теоретичного та практичного значення. 
Сучасна практика визначає масу грошей на таких засадах: 

- вимірювання грошової маси здійснюється з двох боків: 1) з боку  
центрального банку як емісійного центру країни ( відповідний показник 
грошової маси називається грошовою базою); 2) з боку економічних 
суб’єктів – власників наявних в обороті запасів грошей ( відповідні 
показники грошової маси називаються  грошовими агрегатами); 

- в обсяг маси грошей  включаються всі запаси грошей, які перебувають у 
розпорядженні економічних суб’єктів (крім банків), незалежно від їх форми 
, призначення, термінів зберігання. 

- Для аналізу якісних змін грошового обороту на відповідну дату та період, та 
для розробки заходів щодо регулювання темпів росту та об’єму  грошової 
маси використовують грошові агрегати – показники грошової маси, що 
характеризують певний набір  її елементів залежно від  їх ліквідності .  

 В Україні  визначаються чотири грошових агрегати: 
o М0 – відображає масу готівки, яка перебуває поза банками , тобто на 

руках у фізичних осіб і касах юридичних осіб. Готівка в касах банків 
сюди не входить.  

o М1 – включає гроші в агрегаті М0 + вклади в банках на поточних 
рахунках та на ощадних рахунках до запитання. Виконує функцію засобів 
обігу та  платежу і  є найбільш ліквідною. Найтісніше пов’язана з 
товарною масою, що реалізується , і безпосередньо впливає на ринкову 
кон’юнктуру тому перебуває під пильною увагою аналітиків та 
регулюючих органів. 

o М2 – це М1 +  кошти на всіх видах строкових рахунків, кошти на 
рахунках капітальних вкладів та інших спеціалізованих рахунках. 
Виконують функцію нагромадження вартості 

o М3 – це М2 + кошти на вкладах за трастовими операціями банків. 
 

Показник грошової бази характеризує масу грошей з боку прояву її на 
балансі центрального банку. Грошова база включає запаси всієї готівки, яка 
перебуває  в обороті  поза банківською системою та в касах банків, а також 
суму резервів комерційних банків на їх кореспондентських рахунках у 
центральному банку. 

Величину грошової бази можна визначити за формулою: 
Гб = Г вип.  +  Г рез,                 (3.1 ) 

Де Гвип – сума готівки, випущеної центральним банком і не поверненої в 
його фонди; 



Грез – сума грошових коштів (резервів), які перебувають на 
кореспондентських рахунках банків у центральному банку. 

   

3.2.Швидкість обігу грошей 

 

Швидкість обігу грошей характеризує частоту, з якою кожна одиниця 
наявних в обороті грошей (гривня, долар..) використовується в середньому 
для реалізації товарів і послуг за певний період (рік, квартал, місяць) 
 Виходячи з рівняння обміну І Фішера, величину швидкості обігу грошей 
(V )можна визначити за формулою  

V =   Р х Q  /  М      (  3.2 ) 

   

Де       Р- середній рівень цін на товари та послуги, 
           Q- обсяг товарів та послуг, що реалізовані в даному періоді; 
           М – середня маса грошей, що перебуває в обороті  за даний період 

Визначений таким способом показник V характеризує інтенсивність 
використання запасу грошей в обороті (М) для оплати товарів та послуг, що 
реалізуються. 
 Показники швидкості обігу грошей можна визначати і за іншими 
критеріями: 

- за середньою частотою використання грошової одиниці в оплати 
доходів населення, тобто у формуванні національного доходу і 
може бути визначений діленням обсягу національного доходу на 
масу грошей в обороті. Кількісно він майже збігається з 
показником V, визначеним за ВВП; 

- за середньою частотою використання грошової одиниці у 
здійсненні всіх видів платежів, тобто у формуванні грошового 
обороту, і може визначатися  діленням загального обсягу 
грошового обороту на М. Цей показник істотно відрізняється від 
показника V визначеного за ВВП, бо в ньому будуть враховані всі 
нетоварні платежі ( фіскально-бюджетні, кредитні, спекулятивні, 
тощо); Оскільки офіційна статистика загальний обсяг грошового 
обороту не визначає, розрахувати цей показник практично 
неможливо; 

- за частотою проходження готівки через каси банків показник V 

може визначатися діленням загального обсягу касових оборотів 
усіх комерційних банків за рік на середньорічну суму готівки в 
обороті.  

Швидкість обігу грошей перебуває під впливом багатьох чинників які  
можна поділити  на дві групи: 
1. ті, що діють на боці платоспроможного попиту – зміна попиту на гроші, 

розвиток структури споживання, культурних потреб населення тощо. 
2. ті, що діють на боці пропозиції – розвиток суспільного виробництва, 

ринкових відносин, інфраструктури ринку тощо. 



Зміна попиту на гроші виявляється в зміні бажання економічних 
суб’єктів мати у своєму розпорядженні певний запас грошей як 
високоліквідних активів. Якщо таке бажання збільшується, то витрачання 
грошей буде менш інтенсивним, ніж їх надходження, і грошовий обіг 
уповільниться. І навпаки, якщо попит на гроші зменшується, то  витрачання 
їх буде інтенсивнішим за надходження і грошовий обіг прискориться. 

Вплив на швидкість обігу грошей з боку товарної пропозиції визначається 
інтенсивністю тих економічних процесів, які він обслуговує: змінами обсягу, 
структури й ефективності суспільного виробництва, розвитком ринкових 
зв’язків, збалансованістю ринку та ін. Чим вища продуктивність, тим 
частіше продаватиметься й купуватиметься товар зумовлюючи прискорення 
обігу грошей. 

Зростання ефективності суспільного виробництва скорочує період 
нагромадження вартості для цілей відтворення, прискорюючи повернення в 
обіг грошей, що обслуговують цілі нагромадження в межах окремих 
індивідуальних капіталів. Велике значення  у подоланні стримуючого 
впливу грошових нагромаджень  на обіг грошей має розвиток кредитних 
відносин завдяки якому навіть незначні за обсягами нагромадження грошей 
знову спрямовуються у сферу обігу, прискорюючи рух у межах обороту 
всього суспільного капіталу. 

Вплив на швидкість грошового обігу справляє  розвиток економічної 
інфраструктури: транспорту, торгівлі, банківської справи, ринку цінних 
паперів тощо. Поліпшення справ на кожному з цих напрямів сприяє 
прискоренню передачі грошей від платника до їх одержувача. 
  Швидкість обігу грошей, як і їх маса, впливає на економічні процеси не 
своєю абсолютною величиною, а її зміною протягом певного періоду – 

прискоренням чи уповільненням. 
 Зміна швидкості обігу грошей має економічні наслідки: 

- збільшує чи зменшує  пропозицію грошей в обігу і цим впливає на 
платоспроможний попит і на витрати обігу; 

- ускладнює чи полегшує регулювання грошового обігу; 
- дає узагальнююче відображення зміни інтенсивності економічних 

процесів, що становлять основу грошового обігу 

Тому спостереження й аналіз  зміни швидкості обігу грошей  є важливим 
для визначення напрямів і методів регулювання грошового обороту. 

 

3.3. Закон грошового обігу 

 

Сутність закону грошового обігу полягає в тому, що протягом даного 
періоду для обігу необхідна лише певна , об’єктивно обумовлена маса 
купівельних і платіжних засобів. 

Кількість грошей, у середньому необхідних  для обігу протягом певного 
часу, прямо пропорційна масі товарів і рівню їх цін та обернено пропорційна 
середній швидкості обігу грошової одиниці. Цю залежність можна виразити 
формулою: 



Мн = Р х Q / V                        (3.3 ) 

Де Р х Q – сума цін товарів, що реалізуються за певний період, 
        V      - середня кількість оборотів грошової одиниці за цей же період.  
Враховуючи те, що  не  всі товари, які реалізуються , оплачуються негайно , 

величину грошової маси можна виразити так: 
Мн  = ∑ P х Q - ∑K + ∑ П - ∑ ВП   /   V  (3.4 ) 

Де  ∑K  - сума продажів товарів і послуг у кредит; 
       ∑ П – загальна сума платежів, строк оплати яких настав; 
       ∑ ВП – сума платежів які погашаються шляхом взаємного зарахування 

боргів. 
Виходячи з рівняння обміну І Фішера :  

Мн х V = Р х Q                               (3.5 ) 

Можна зробити висновок, що кількість необхідних грошей залежить від  
розміру виробленого продукту і цін на товари : 

- з ростом ВНП і ростом цін повинна збільшуватись кількість грошей, в 
іншому випадку можливі інфляційні процеси.  

- збільшення грошових знаків при незмінному ВНП призведе до росту цін, 
неплатежам, дефляції.  

Держава  повинна забезпечити відповідну рівновагу шляхом проведення 
правильної грошово-кредитної та фінансової політики.  
 

3.4. Механізм зміни маси грошей в обороті. 
 

Зміна маси грошей в обороті – основний фактор впливу грошей на 
реальну економіку. Збільшення чи зменшення її досягається емісійною 
діяльністю центрального  та комерційних банків. Центральний банк емітує 
готівкові та безготівкові гроші, а комерційні банки – тільки безготівкові. 

Випуск готівки НБУ здійснюється через продаж її комерційним банкам. 
Значна частина цього випуску здійснюється за рахунок купівлі НБУ готівки у 
комерційних банків. Якщо цих надходжень від купівлі не достатньо, то НБУ 
ніде взяти потрібну суму готівки, крім емісії. На суму готівкової емісії зросте 
обсяг грошової бази і показники грошової маси. 

Випуск центральним банком безготівкових грошей здійснюється такими 
способами: 

- наданням позичок комерційним банкам шляхом їх рефінансування; 
- через купівлю у комерційних банків та їх клієнтів  іноземної валюти для 

поповнення золотовалютного резерву.  
У цих випадках збільшуються запаси коштів  на коррахунках комерційних 

банків у НБУ, що й є проявом випуску безготівкових грошей. Одночасно 
комерційні банки по тих же каналах погашають свої зобов’язання перед НБУ, 
що означає вилучення безготівкових грошей з обороту. Перевищення випуску 
над вилученням означає емісію безготівкових грошей центральним банком, на 
суму якої зростає загальна маса грошей в обороті. 
 Комерційні банки беруть участь у створенні тільки безготівкових грошей, 
а тому впливають на безготівковий компонент грошової маси. Механізм  



створення грошей комерційними банками полягає у грошово-кредитній 
мультиплікації їх вільних резервів та депозитних вкладів. 
 Грошово-кредитний мультиплікатор – це процес створення нових 
банківських депозитів (безготівкових грошей) при  кредитуванні банками 
клієнтури на основі додаткових (вільних) резервів, що надійшли в банк ззовні. 
 Вільний резерв – це сукупність грошових коштів комерційного банку, які 
в даний момент є в розпорядженні банку і можуть бути використані ним для 
активних операцій. 
 Загальний банківський резерв являє собою всю суму грошових коштів, 
які є в даний момент у розпорядженні банку і не використані для активних 
операцій. Частину загального  резерву банки повинні зберігати в грошовій 
формі і не використовувати для поточних потреб. Ця частина називається 
обов’язковим резервом. Обсяг його визначається на підставі  норм 
обов’язкового резервування, які встановлюються НБУ у відсотках до суми 
банківських пасивів. Різниця між загальним і обов’язковим резервами 
становить вільний резерв банку (формула 3.6) 

Рв = К + ЗК± МБК – ВСФ – Ао – Ор,        (3.6  ) 

Де К – капітал банку; 
ЗК – залучені банком кошти в депозити; 
МБК – сальдо заборгованості банку по  міжбанківському  кредиту, 

включаючи і кредити НБУ; 
 ВСФ – відрахування до  централізованого страхового фонду; 
Ао – вкладення банку в активні операції, не повернуті на даний момент; 
Ор – обов’язків резерв. 

 

Через регулювання вільних резервів банків можна впливати на їх 
фінансове становище та на їх діяльність щодо збільшення маси грошей в 
обороті. 
 Рівень грошово-кредитної мультиплікації  залежить від норми 
обов’язкового резервування і визначається за формулою (3.7 ) 

m =1/ r,      (3.7) 

де  m - коефіцієнт мультиплікатора 

      r – норма обов’язкового резервування. 
 Приріст грошово маси  унаслідок грошово-кредитного мультиплікатора 
може бути виражений формулою (3.8) 

 

∆M =∆ R х 1/ r,          ( 3.8) 

де ∆M – приріст грошової маси 

     ∆ R- початковий приріст резервів, що спричинив процес мультиплікації. 
 Фактичний коефіцієнт мультиплікації ( m m ) може істотно відхилятися 
від розрахункового (m )завдяки впливу різних чинників які можуть як 
знижувати рівень мультиплікації, так і прискорювати цей процес.  
Наприклад, використання  клієнтами банків позичених коштів для готівкових 
платежів перериває процес мультиплікації і знижує його рівень. Такий же 
вплив має зниження попиту на  позички та зростання позичкового процента. У 



цих випадках знизиться обсяг надання банками позичок, уповільнюються 
розрахунки між їх клієнтами, внаслідок чого зменшиться формування у них 
депозитних вкладів.    
Прискориться  процес мультиплікації  якщо резерви одного з банків зростуть 
завдяки надходженню готівки на рахунок клієнта, або ж певний банк збільшить 
свої резерви шляхом продажу частини активів на міжбанківському ринку, у 
тому числі і НБУ, наприклад цінних паперів. 
 Фактичний рівень  мультиплікатора, що склався на певний час (m m), 
визначають як співвідношення загальної маси грошей в обороті (грошова 
пропозиція) до суми грошової бази за формулою : 
                                         М0 + Д 

                              m m = -------------                    (3.9 ) 

                                          М0 + R 

Де М0 – маса готівки в обороті поза банками; 
      Д – маса грошей в депозитах комерційних банків; 
      R -= сума резервів комерційних банків ( гроші на коррахунках в касах 
банків). 
 

 Процес грошово-кредитної мультиплікації відіграє важливу роль у 
забезпеченні пропозиції грошей відповідно до потреб економічного обороту. 
Проте надмірне підвищення його рівня може призвести до порушення  
рівноваги на грошовому ринку і посилення  інфляції. Завданням центрального 

банку є правильне визначення  тенденції зміни рівня мультиплікації, своєчасне 
регулювання його відповідно до цілей грошово-кредитної політики. Таке 
регулювання забезпечується зміною норми  обов’язкового резервування, 
впливом на обсяг початкового приросту банківських резервів, впливом на 
використання  банками вільних  резервів на цілі кредитування тощо. 
 

 

                              Тема 4 Грошовий ринок 

4.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку 

 

Грошовим ринком  називають особливий сектор ринку, на якому здійснюється 
купівля та продаж грошей як специфічного товару, формуються попит, пропозиція 
та ціна на цей товар.  

Особливістю грошового ринку є те, що передача грошей від одного 
суб'єкта грошового ринку до іншого набуває сенсу лише тоді, коли у одного з 
них гроші_є вільними і немає потреби їх витрачати на купівлю матеріальних 
благ, а в іншого їх немає взагалі і немає матеріальних благ, від продажу яких 
потрібні гроші можна було б одержати. Здійснюється така передача або у формі 
прямої позички під зобов'язання повернути кошти у встановлений строк, або у 
формі купівлі особливих фінансових інструментів (облігацій, акцій, векселів, 



депозитних сертифікатів тощо). Таку передачу грошей лише умовно можна 
назвати купівлею чи продажем.  

Ця умовність виявляється  у тому, що власник грошей (продавець) при 
передачі їх своєму контрагентові не втрачає права власності на відповідну суму 
грошей (а тільки право розпоряджатися ними) і може повернути їх у своє 
розпорядження на заздалегідь визначених умовах. Більше того, у момент передачі 
грошей контрагенту продавець не одержує їх реального еквівалента, тобто продаж 
грошей не є еквівалентною операцією, як на товарних ринках. Відповідно покупець 
грошей не одержує на них права власності, а тільки право розпорядження ними як 
ліквідністю, і то тимчасово, на певний період. Метою такого переміщення грошей 
стає одержання додаткового доходу а не купівля-продаж товарної вартості. 
Продавець грошей прагне одержати додатковий дохід, що називається процентом 

(процентним доходом), як плату за тимчасову відмову від користування цими 
грошима і передачу цього права іншій особі. Розмір процента визначається не 
величиною вартості, яку містять у собі куплені (позичені чи залучені) гроші, а їх 
споживною вартістю — здатністю приносити покупцю додатковий дохід чи блага, 
необхідні для задоволення особистих чи виробничих потреб. Чим більшою буде ця 
здатність і чим довше покупець користуватиметься одержаними грошима, тим 
більшою буде сума його процентних платежів. Покупець грошей має намір 
одержати додатковий дохід від розширення виробничої чи комерційної діяльності, 
використавши отриману у своє розпорядження додаткову суму грошей.  

Завдяки вказаним особливостям грошового ринку продаж грошей тут 
виступає у формі передачі цих грошей їх власниками своїм контрагентам у 
тимчасове користування в обмін на такі інструменти, які надають їм можливість 
зберегти право власності на ці гроші —  право розпорядження ними та одержати 
процентний дохід. Відповідно купівля_грошей є формою одержання суб'єктами 
ринку у своє розпорядження певної суми грошей в обмін на вказані інструменти. 

За своїм характером усі інструменти грошового ринку є певними 
зобов'язаннями покупців перед продавцями грошей. Залежно від виду 
зобов'язання їх можна поділити неборгові і боргові. 

До неборгових належать зобов'язання з надання права участі в управлінні 
діяльністю покупця грошей та в його доходах, завдяки чому за продавцем грошей 
зберігається не тільки право власності на них, а й і право розпорядження ними. 
Такі зобов'язання мають форму акцій. До цієї групи можна віднести також 
деривативні інструменти, інші функціональні угоди (наприклад страхові). 

До боргових відносять усі зобов'язання, за якими покупець грошей 
зобов'язується повернути продавцеві одержану від нього суму і сплатити по ній 
дохід. Такими зобов'язаннями оформляються операції купівлі-продажу грошей з 
передачею права розпоряджатися ними на певний строк.  

Боргові зобов'язання як інструменти грошового ринку, у свою чергу, можна 
поділити на кілька видів залежно від міри і умов передачі продавцем покупцю 
прав розпорядження відповідними сумами грошей: 

- депозитні зобов'язання, за якими продавці передають гроші у повне 
розпорядження покупцям за умови їх повернення (з визначенням чи без визначення 
його терміну) і сплати (чи без сплати) процентного доходу. Такими зобов'язаннями 



оформляється переважно залучення грошей банками від їх клієнтів. Вони мають 
форму угод на відкриття поточних та строкових рахунків, угод депозитних та 
ощадних вкладів (сертифікатів), трастових вкладів тощо; 

- позичкові зобов'язання, за якими продавці, передаючи гроші покупцям, 
вносять певні обмеження в права останніх розпоряджатися цими грошима: 
визначають, на які цілі вони можуть бути використані, вимагають особливих 
гарантій їх повернення, визначають ступінь ефективності (окупності) витрат чи 
проектів, що фінансуються за рахунок позичених коштів. Такі зобов'язання мають 
форму кредитних угод, облігацій, бондів, векселів тощо. 

Усі види інструментів грошового ринку можна виділити у такі три групи: 
позичкові угоди, включаючи й депозитні, на підставі яких здійснюються відносини 
банків з їх клієнтами щодо формування і розміщення кредитних ресурсів; цінні 
папери, з допомогою яких реалізуються переважно прямі відносини між продав-

цями і покупцями грошей; валютні цінності, які використовуються у 
взаємовідносинах між власниками двох різних валют. 

Суб'єктами грошового  ринку є юридичні та фізичні особи, які здійснюють 
операції купівлі-продажу грошей. Усі ці операції можна розділити на три групи: з 
продажу грошей, з купівлі грошей і посередницькі. В операціях з продажу та 
купівлі  грошей беруть участь сімейні господарства, фірми і структури державного 
управління. У посередницьких операціях ключовими суб'єктами є  фінансові 
посередники — банки, інвестиційні та фінансові компанії, страхові компанії, 
пенсійні фонди, кредитні товариства тощо. Усі вони спочатку акумулюють у себе 
грошові кошти, купуючи їх у продавців, а потім від свого імені розміщують їх, 
пропонуючи покупцям.  

Особливе місце серед суб'єктів грошового ринку займають центральні банки. 
Будучи банками банків, вони можуть обслуговувати міжбанківські відносини на 
грошовому ринку, наприклад здійснювати операції рефінансування, регулювати 
міжбанківські операції, валютні операції тощо. 

 
 

                                  4.2. Грошові потоки на грошовому  ринку. 
 

Грошовий ринок  складається з багатьох потоків, за якими грошові кошти 
переміщуються від власників заощаджень до позичальників та інвесторів.  
 В умовах ринкової економіки виникає дві протилежні ситуації: 
1. домашні господарства витрачають щорічно менше, ніж отримують доходів, 
тобто у них зявляються  заощадження. 

Заощадження – це частина доходів домашніх господарств, яка не 
використовується на купівлю товарів і послуг, сплату податків та інших 
боргових зобов’язань. 
Найбільш розповсюдженою формою заощаджень є : нагромадження у вигляді 
готівки, вклади в банки, придбання цінних паперів. 
2. протилежна ситуація виникає з боку фірм. Вони позичають гроші, що 
пов’язано з необхідністю здійснення прямих інвестицій. 



Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 
вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті 
якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект. 
Завдяки функціонуванню грошового ринку утворюється механізм  передачі 
заощаджень  у сімейних господарств фірмам , якім  потрібні грошові кошти для 
інвестицій. 
 Сектори грошового ринку, якими грошові кошти рухаються від власників 
заощаджень до позичальників, поділяються на дві основні групи: 

1. Сектор прямого фінансування. 
2. Сектор непрямого фінансування. 
У секторі  прямого фінансування - зв'язки між продавцями і покупцями 

грошей здійснюються безпосередньо, і всі питання купівлі-продажу вони 
вирішують самостійно один з одним і ризик, пов’язаний  з купівлею –продажем 
грошей, несе продавець. Функціонуючі тут брокери та дилери виконують  
технічну роль звичайних посередників, допомагаючи їм швидше знайти один 
одного. У цьому секторі виділяють два канали руху грошей: 

-  канал капітального фінансування, коли кошти передаються позичальнику 
для здійснення інвестицій в обмін на право участі у власності на цю фірму. Для 
цього використовуються  використовують ся як інструмент акції; 

- канал запозичень , по якому кошти  передаються фірмі для здійснення 
інвестицій в обмін на зобов’язання  повернути ці кошти в майбутньому з 
процентом , використовуючи для цього як інструмент облігації та інші подібні 
цінні папери.  

  У секторі опосередкованого (непрямого) фінансування зв'язки між про-

давцями і покупцями грошей реалізуються через фінансових посередників, які 
спочатку акумулюють у себе ресурси, що пропонуються на ринку, а потім 
продають їх кінцевим покупцям від свого імені. Вони створюють власні 
зобов'язання й вимоги, які можуть бути самостійними інструментами 
грошового ринку, зумовлювати появу нових грошових потоків.  

За характером посередницьких операцій розрізняється багато видів 
фінансових посередників: банки, страхові компанії, інвестиційні, фінансові та 
трастові компанії, пенсійні фонди, кредитні товариства тощо.  
 

4.3. Структура грошового ринку. 
 

Залежно від призначення  та ліквідності фінансових активів, що обертаються на 
грошовому ринку, можна виділити два основних його  сегменти: ринок грошей 
і ринок капіталів. 

На ринку грошей купуються грошові кошти на короткий строк (до одного 
року). 

 Класичними операціями грошового ринку є операції з міжбанківського 
кредитування, з обліку комерційних векселів, операції на вторинному ринку з 
короткостроковими державними зобов'язаннями, короткострокові вклади фі-
нансово-кредитних інституцій у комерційних банках та кредити банків цим 
інституціям тощо.  



Ринок грошей характерний тим, що він дуже чутливий до будь-яких змін в 
економіці та у фінансовій сфері. Тому попит і пропозиція тут надто мінливі, а 
процент як ціна грошей часто змінюється під їх впливом. Через це він є 
найбільш реальним індикатором кон'юнктури грошового ринку взагалі і слугує 
базою формування процентної політики в країні. Це дає підстави розглядати 
механізм формування попиту і пропозиції на грошовому ринку тільки на 
підставі ринку грошей. 

На ринку капіталів купуються грошові кошти на тривалий (більше одного 
року) термін. Ці кошти використовуються для збільшення маси основного й 
оборотного капіталів, зайнятих в обороті позичальників. 
Класичними операціями ринку капіталів є операції з фондовими 
інструментами — акціями, середньо- та довгостроковими облігаціями, 
купленими для зберігання, довгострокові депозити та позички комерційних 
банків, операції спеціалізованих інвестиційних та фінансових компаній тощо. 

Характерною особливістю ринку капіталів є те, що попит і пропозиція тут є 
менш рухливими, рівень процентної ставки залишається більш стабільним, не 
так чутливо реагує на зміну кон'юнктури, як на ринку грошей. Це повинні 
враховувати банки у своїй процентній політиці, з тим щоб створити сприятливі 
умови для інвестування економіки. 

 За видами інструментів, що застосовуються для переміщення грошей від 
продавців до покупців у грошовому ринку можна виділити три сегменти: ринок 
позичкових зобов'язань, ринок цінних паперів, валютний ринок.  

За інституційними ознаками грошових потоків можна виділити такі сектори 
грошового ринку: фондовий ринок; ринок банківських кредитів; ринок послуг 
небанківських фінансово-кредитних установ. 

На фондовому ринку здійснюється переміщення небанківського позичкового 
капіталу, який приводиться в рух з допомогою фондових цінностей (акцій, 
середньо- і довгострокових облігацій, бондів, інших фінансових інструментів 
тривалої дії   ).  

Значення цього ринку полягає в тому, що він відкриває широкі можливості 
для фінансування інвестицій в економіку. У високорозвинутих ринкових 
економіках фондовий ринок є основним джерелом фінансування збільшення 
основного й оборотного капіталу в процесі розширеного відтворення. 
Інституційними органами, що здійснюють регулювання фондового ринку, є 
фондові біржі. 

Усі фінансові інструменти, що застосовуються на фондовому ринку, можна 
розділити на дві групи: 

 1) акції, що є вимогами на частку в чистому доході і в активах корпорації;  
2) боргові зобов'язання середнього (від одного до 10 років) та тривалого (10 і 

більше років) термінів дії, що є зобов'язаннями емітентів перед власником 
виплачувати йому погоджену суму грошового доходу у формі процентів через 
певні проміжки часу аж до повного погашення.  
Кожна з цих груп інструментів фондового ринку має певні недоліки і переваги 
перед іншою, характеристика фінансових інструментів представлена  на схемі    



4.4. Попит на гроші 
 

  Під попитом на гроші розуміють намір чи бажання  економічних 
суб’єктів  мати у своєму розпорядженні певний запас грошей  на певний 
момент.  

 Гроші бажані для того, щоб купувати за них необхідні товари. Грішми 
володіють через їх представницьку вартість. Але зберігання грошей є 
обмеженим, оскільки нагромадження багатства у формі грошей, а не в інших 
формах, характеризується вартістю втрачених можливостей: ми  відмовляємося 
від процентного доходу, дивідендів, тримаючи гроші „ на руках”. А тому попит 
на гроші опирається на :  

1. потребу здійснювати трансакційні операції , тобто задовольняти поточні 
потреби . Такі потреби в грошах забезпечуються через агрегат М1 і 
пов’язані з величиною операцій або номінальним ВВП.  Попит на гроші 
для трансакцій чутливий до втрат від зберігання грошей. Коли процентна 
ставка на альтернативні види активів зростає порівняно зі ставкою 
процента на гроші, то фізичні та юридичні особи намагаються зменшити 
суму нагромадження своїх грошей, і прагнуть тримати гроші як активи.;  

2. накопичення грошей як капіталу, як форми багатства, що спроможна 
давати власникові дохід у вигляді процента, тобто попит як на активи. 

Попит на гроші (Md)  залежить від економічних змінних: рівня цін 
(інфляції)( P), реальних доходів (Y) і норми процента (r). 
  Функціональну залежність попиту на гроші математично можна записати 
у вигляді формули (4.1).: 

Md =  f (P, Y,r)                                                 (4.1) 

 

 Пропозиція грошей – це та їх кількість, яка є сьогодні вільною в усіх 
економічних суб’єктів, включаючи і додаткові кошти, які пускає в оборот 
банківська система. 
 На монетарному ринку пропозиція завжди протистоїть попиту на гроші. 
Банківська система управляє пропозицією грошей, тобто оперативно змінює 
масу грошей в обігу відповідно до зміни попиту на гроші. У розпорядженні 
центрального банку знаходяться такі економічні важелі  як грошова база, 
банківські резерви, грошово-кредиитний мультиплікатор,  спираючись на які 
він  здатний впливати на формування грошової пропозиції і регулювати 
грошовий обіг в країні.  

Пропозиція грошей (Ms) прямо пропорційна грошовій базі (Mh) і 
залежить від величини грошового мультиплікатора (m). Пропозиція грошей 
визначається за формулою: 
  

                      1 + c 

Ms =  Mh    ———   (4.2)  ,    або           Ms = Mh • m    (4.3) 

                     r + c 

 

Де c – відношення суми готівки до депозитів; 



      r – норма обов’язкового банківського резерву. 
  

 Отже, з цього рівняння можна зробити висновок про те, що взаємодія 
двох величин: грошової бази і грошового мультиплікатора визначає потенційні 
можливості банківської системи в забезпеченні приросту грошової маси, тобто 
додаткової пропозиції грошей. 
  

Дестабілізація грошової системи, а звідси і розвиток інфляційних 
процесів, починається з порушення рівноваги між попитом і пропозицією 
грошей, тому важливою функцією  грошового ринку є забезпечення  такої 
рівноваги . Урівноважує попит і пропозицію на грошовому ринку процент, при 
певній величині якого всі гроші, запропоновані на ринок, знайдуть покупця. 
Попит і пропозиція грошей весь час змінюється, що веде до зміни величини 
процента. Стабільність процента, який є ціною грошей на ринку – важлива 
передумова стійкості всієї економічної системи. 
                 

 

Тема 5 «Грошові системи” 

 

5.1.  Поняття та елементи грошової системи 

 

 Грошова система – це законодавчо встановлена форма організації 
грошового обороту в країні головними елементами якої є:  

- наявність і найменування  основної грошової одиниці ( гривня, рубль, 
долар); 

- установлений державою масштаб цін -  спосіб та засіб  вимірювання і 
визначення вартості товару в грошових одиницях.;   

- затверджені державою види та купюрність  грошових знаків які є 
законними платіжними засобами  ( банкнота, казначейські білети, 
монети); 

- емісійний механізм, тобто законодавчо затверджений порядок випуску 
грошей в оборот  та порядок  вилучення з обороту; 

-  валютний курс -  співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на 
іншу, або „ціна” грошової одиниці однієї країни, що визначена в 
грошовій одиниці іншої країни. Установлення курсу називається 
котирування валюти; 

- регламентація безготівкового обороту – включає визначення сфер 
готівкових та безготівкових розрахунків і режиму використання грошей 
на рахунках, форми розрахунків, порядок платежів тощо; 

- держаний орган, що здійснює грошово-кредитне та  валютне 
регулювання в країні. В Україні таким органом виступає  Національний 
банк України. 

 

                                                   5.2. Типи грошових систем 



 В результаті  еволюційного розвитку товарного господарства  гршшовіф 
системи змінювались, набували нових різних форм, які можна класифікувати за  
кількома критеріями ( таблиця 3.1) 
 

Таблиця 5.1. Класифікація грошових систем 

 

Критерії 
класифікації 

Типи грошових систем та їх характеристика 

Залежно від 
форми, в якій 
функціонують 
гроші 

- система металевого обігу (само регульована), коли 
грошовий метал безпосередньо перебуває в обігу та виконує 
всі функції грошей, а банкноти розмінні на метал . 
Історично виступали в формах біметалізму – роль 
загального еквіваленту законодавчо закріплена за золотом і 
сріблом, та монометалізму – роль загального еквівалента  
виконує один метал: золото ( золотий монометалізм) або  
срібло (срібний монометалізм) ; 

- система паперово-кредитного обігу, при якій в обігу 
перебувають лише нерозмінні на грошовий метал знаки 
грошей що не мають внутрішньої вартості. Такі грошові 
системи є регульованими, бо держава бере на себе 
зобов’язання щодо забезпечення сталості емітованих від її 
імені грошових знаків. – банкноти, казначейські білети. 

Залежно від 
ступеня 
втручання 
держави в 
економічні 
відносини 

- неринкові грошові системи – вирішальна роль належить 
уряду який визначає влаштування грошового обігу, а 
банки стають виконавцями уряду, їх роль підпорядкована 
урядові. Існує значне обмеження в функціонуванні грошей 
( талони, картки та ін.); 

- ринкові грошові системи  характеризуються   тим, що  до 
мінімуму зведено втручання державних органів у грошову 
сферу, а вирішальна роль в організації та функціонуванні 
грошової системи відіграють законодавчі органи країни та 
центральний банк 

За характером 
регулювання  
національної  
валютної 
системи 

- відкриті грошові системи  характеризуються 
мінімальним втручанням держави у регулюванні  
валютних відносин всередині країни, що виражається у 
перегулюванні валютного ринку, повній конвертованості 
валюти, ринковому механізмі формування валютного 
курсу; 

- закриті грошові системи передбачають  використання 
валютних обмежень, які обумовлюють ізоляцію 
національної економіки від світової. Валютні обмеження 
проявляються в адміністративному регулюванні 
валютного ринку, не конвертованості валюти, штучному 
формуванні валютного курсу та ін. 

                    



 

5.3 Державне регулювання грошової сфери 

. 

Державне регулювання грошового обороту займає важливе місце в 
системі державного управління економікою, оскільки дає можливість впливати 
на всі процеси на макро – та мікроекономічних рівнях. Методи регулювання 
грошового обороту поділяються на прямі  та опосередковані. За прямих 
методів законодавчо встановлюються  норми та правила , що безпосередньо 
регламентують поведінку суб’єктів грошового обороту. Уряд установлює 
директиву по емісії грошей, наданню кредитів, організує прямий контроль за 
грошовими операціями, активно втручається у грошову сферу, обмежуючи 
права економічних суб’єктів. За опосередкованих методів здійснюється вплив  
центрального банку на певні грошові індикатори, зміна яких впливає на 
поведінку суб’єктів грошового обороту, насамперед на їх попит на товарних 
ринках. Головним методом опосередкованого регулювання є грошово-кредитна 
політика. 
 Грошово-кредитна політика – це сукупність взаємозв’язаних, 
скоординованих на досягнення заздалегідь визначених суспільних цілей, 
заходів щодо  регулювання грошового обороту, які здійснює держава через   
центральний банк.  
 Об’єктами, на які  спрямовуються регулятивні заходи  монетарної  
політики, є такі зміни грошового ринку: 

- пропозиція (маса) грошей; 
-  ставка процента; 
- валютний курс; 
- швидкість обігу грошей та ін. 

Суб’єктами монетарної політики в Україні  є  
- Національний банк України – розробляє та реалізує  монетарну політику, 

несе відповідальність  перед суспільством за стан монетарної сфери 
(Конституція України ст..100); 

- Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Уряд 

- Верховна Рада                                                                    }      – визначають 
основні макроекономічні показники, які слугують орієнтирами для 
формування цілей ГКП ( обсяг ВВП, розмір бюджетного дефіциту, 
платіжний та торговельний баланси, рівень зайнятості та ін.); 

- Верховна Рада 

Основні завдання монетарної політики поділяються на три групи: 
Стратегічні цілі – визначені як ключові загальноекономічні цілі держави: 
економічне зростання, забезпечення високої зайнятості, стабілізація цін, 
збалансування платіжного балансу. 
Проміжні цілі -  вибір  напрямків зміни ринкової кон’єктури, які сприятимуть 
досягненню стратегічних цілей. Якщо  ціллю загальноекономічної політики  є 
економічне зростання при скороченні безробіття, то  проміжною ціллю може 
бути  пожвавлення ринкової кон’єктури . І навпаки, якщо стратегічною ціллю є 
стабілізація  цін, то проміжною має бути стримування  кон’єктури ринку. 



 Тактичні цілі – це оперативні завдання  банківської системи щодо 
регулювання ключових економічних змін, передусім грошової маси, процентної 
ставки та валютного курсу, для досягнення проміжних цілей. Стосовно кожного 
з цих показників може ставитись одне з трьох завдань: зростання , стабілізація, 
зниження. Наприклад, для пожвавлення  ринкової кон’єктури як проміжної  цілі 
необхідно, щоб на рівні  тактичних  цілей  грошова маса зростала, а процентні 
ставки знижувались. Показником грошової маси беруться базові гроші, 
оскільки саме цей показник перебуває у повному розпорядженні  центрального 
банку. 
 Грошово-кредитна сфера регулюється за допомогою таких інструментів 
центрального банку, як : операції на відкритому ринку, регулювання норми 
обов’язкових резервів, процентна політика, рефінансування комерційних 
банків, регулювання курсу національної валюти. 
 Сутність операцій на відкритому ринку полягає у тому, що купуючи 
цінні папери на ринку, центральний банк додатково спрямовує в оборот 
відповідну суму грошей і цим збільшує спочатку банківські резерви, а потім і 
загальну масу грошей за інших незмінних умов.      Продаючи цінні папери зі 
свого портфеля, він вилучає на відповідну суму банківські резерви, а згодом 
зменшується і загальна маса грошей в обороті. У результаті цих операцій 
відповідно  збільшується чи зменшується пропозиція грошей на ринку, що 

впливає в кінцевому  підсумку на  кон’єктуру товарних ринків. 
 Механізм регулювання норм обов’язкових резервів полягає в тому, що  
центральний банк установлює для всіх банків та інших депозитних установ 
норму обов’язкового зберігання залучених коштів на кореспондентському 
рахунку без права їх використання  і без виплат процентів по них. Збільшуючи  
норму обов’язкового резервування, центральний банк негайно  скорочує обсяг 
надлишкових резервів банків, зменшує їх кредитну спроможність, знижує 
рівень мультиплікації депозитів. Відповідно зменшується загальний обсяг  
пропозиції грошей. Якщо центральному банку потрібно  збільшити пропозицію  
грошей, то досить відповідно знизити норму  обов’язкового  резервування  , і 
ситуація зміниться на протилежну – збільшиться обсяг вільних резервів, 
підвищаться кредитна спроможність банків і рівень мультиплікації депозитів. 
 Механізм  процентної політики  полягає в тому, що  центральний банк 
установлює ставки процентів за позичками, які він надає комерційним банкам у 
порядку їх рефінансування. Для України найбільш типовою процентною 
ставкою центрального банку є облікова ставка НБУ, збільшуючи її рівень НБУ 
стримує попит комерційних банків на свої позички, гальмує зростання їх 
надлишкових резервів та банківського кредитування економічних суб’єктів, 
стримує мультиплікацію депозитів і зростання пропозиції грошей.; 
Зниження  центральним банком облікової ставки , навпаки, збільшує попит  
комерційних банків на позички та  їх надлишкові резерви, що спричинює 
зростання пропозиції грошей. 
 Рефінансування комерційних банків – інструмент, що застосовується у 
поєднанні з процентною політикою. Регулювати попит на позички збоку 
комерційних банків  центральний банк може лімітуванням обсягів окремих 



позичок, зміни їх асортименту обмеженням цільового призначення. Такими 
заходами центральний банк може чітко і цілеспрямовано впливати на зміну 
банківських ресурсів, а отже , і на пропозицію грошей. 

Ціллю операцій валютної інтервенції є регулювання курсу національної 
валюти, але вони досить відчутно впливають на масу національних  грошей в 
обороті. Якщо центральний банк  планує зменшити  масу грошей в обороті, то 
він продає  на ринку відповідну масу іноземних  валютних цінностей, що 
призведе до скорочення  банківських резервів і пропозиції грошей. І навпаки, за 
необхідності збільшити масу  грошей в обороті центральному банк купує 
відповідну масу  іноземної валюти.  

 

 

5.4.Монетизація бюджетного дефіциту 

 та валового внутрішнього продукту 

 

Монетарна політика є ключовим механізмом у грошовій системі країни, 
завдяки якому реалізуються її основні суспільні призначення: 

- підтримується вартість грошей на відносно стабільному рівні шляхом 
постійного урівноваження попиту і пропозиції на грошовому ринку. 
Стабільність вартості грошей проявляється у відносній стабільності 
купівельної спроможності і валютного курсу національних грошей.; 

- гнучко забезпечуються потреби економіки в грошах завдяки випуску  в 
міру зростання потреб і вилучення з обороту в міру скорочення потреб. 
Забезпеченість економічних  суб’єктів достатньою масою платіжних 
засобів виражається через показники монетизації бюджетного дефіциту 
та монетизації валового внутрішнього продукту. 

            Проблема  монетизації бюджетного дефіциту полягає в пошуку 
грошових коштів, достатніх для покриття перевищення бюджетних витрат 
над бюджетними доходами . Мобілізувати необхідні для монетизації 
бюджетного дефіциту кошти можна такими способами: 
1. збільшити оподаткування економічних суб’єктів через підвищення 

податкових ставок, введення нових податків, скасування пільг за старими 
податками тощо. 

2. дозволити уряду (казначейству) випустити власні боргові  зобов’язання 
(казначейські білети) в розмірі, достатньому для  покриття  бюджетного 
дефіциту, і надати їм статус законного платіжного засобу. 

3. дозволити уряду випустити власні цінні папери і реалізувати їх на 
внутрішньому  чи на зовнішньому ринках. 

4. Дозволити центральному банку про кредитувати уряд у розмірі 
бюджетного дефіциту, купивши на відповідну суму урядові зобов’язання 
на первинному ринку. ( Законом України „Про Національний банк 
України” ст..54 , НБУ заборонено надавати прямі кредити на 
фінансування витрат державного бюджету. 



Систематичний , всезростаючий бюджетний дефіцит у великих розмірах 
становить потенційну загрозу для сталості грошей, якими б способами він не  
монетизувався. 
  Проблема монетизації  валового внутрішнього продукту полягає 
в доведенні маси грошей в обороті до рівня,  достатнього для  успішної 
реалізації всього обсягу вироблених товарів та послуг, погашення боргових 
зобов’язань. З суто теоретичного погляду вирішення цієї проблеми 
забезпечується  урівноваженням попиту і пропозиції грошей на грошовому 
ринку, незалежно від фактичного обсягу грошової маси. З практичної точки 
зору неможливо заздалегідь визначити ту нормативну величину, на яку слід 
орієнтувати регулювання пропозиції грошей (попит на гроші чи Мн). Тому 
про достатність монетизації ВВП можна судити не по відхиленню її рівня 
від нормативного, а з динаміки  таких індикаторів як середній рівень цін, 
середня процентна ставка, стан платіжної дисципліни, рівень ліквідності 
банків тощо. Якщо всі такі індикатори протягом тривалого часу 
залишаються незмінними, то монетизацію ВВП можна вважати достатньою. 
Коли їх тренд виявляє тенденцію до підвищення, то монетизація є 
надмірною, а якщо тенденцію до зниження, то – недостатньою. 
 Показник фактичного стану монетизації валового продукту прийнято 
розраховувати як частку від ділення обсягу грошової маси, що є в обороті на 
кінець року, до номінального обсягу ВВП: 
 

                                               Км = М / ВВП,  (5.1 ) 

Де Км – рівень монетизації; 
М – маса грошей  на кінець року, взята за агрегатом М3; 
ВВП – річний обсяг національного валового внутрішнього продукту. 

 

 

Тема 6 Кредит  у ринковій економіці 
 

6.1. Необхідність , сутність , функції та роль  кредиту. 
  

Однією із форм економічних відносин є кредит. Кредит виникає 
безпосередньо з потреб виробництва, внаслідок розвитку процесів обміну 
товарами. 

Економічною основою, на якій  з’являються і розвиваються кредитні 
відносини, виступає кругооборот капіталу. На базі  нерівномірності 
кругообороту й обороту капіталу виникають відносини, які усувають 
невідповідність між часом виробництва і часом обігу. 

Кредитні відносини, на відміну  від фінансових і грошових відносин, мають 
поворотний  і платний характер і зв’язані з відтворенням основного капіталу. 

Необхідність кредиту викликана існуванням товарно-грошових відносин, а 
його передумовою є наявність поточних або майбутніх доходів у позичальника. 
Конкретними причинами необхідності кредиту є коливання потреб в коштах  



суб’єктів ринку, а також  виникнення  потреби  у створенні та відтворенні 
основного капіталу. Отже, 
Кредит ( від латинського  - “creditum” позика, борг) – це  економічні відносини 
між  суб’єктами ринку з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення, 
строковості і платності. 
 Суб’єктами кредитних відносин є: 

- кредитор – сторона, що передає вартість у грошовій  чи товарній формі у 
тимчасове користування з метою отримання доходу у вигляді процента. 

- позичальник -  сторона, що отримує в тимчасове користування кошти на  
умовах повернення, платності, строковості з метою задовольнити 
тимчасову  потребу в додаткових ресурсах. 
Об’єкти кредиту – грошові чи матеріальні цінності, щодо яких 
укладається кредитна угода. 

 

6.2 Форми та види кредиту 

 

Форми кредиту визначаються  залежно від об’єкту кредитних відносин. 
У товарній  формі кредит надається у разі продажу товарів з відстрочкою 
платежу (комерційний кредит), при  оренді майна  (лізинг), наданні речей чи 
приладів  у прокат, погашення міждержавних боргів поставками товарів тощо. 
У  грошовій формі здійснюється рух переважної частини позикового фонду 
країни, тому й непереважна більшість позик надається і погашається грошима. 
 Види  кредиту можна класифікувати за різними критеріями : залежно від 
суб’єктів кредитних відносин; за терміном; за галузевою спрямованістю; 
залежно від цільового призначення; за організаційно-правовими ознаками та 
умовами надання позичок. 
 Залежно від суб’єктів кредитних відносин виділяють міжгосподарський 
кредит, банківський кредит, споживчий кредит, державний кредит, 
міжнародний кредит. Міжгосподарчій кредит – це кредит , який існує між 
суб’єктами господарювання. Його видами є комерційний кредит, дебіторсько-

кредиторська заборгованість, аванси покупців, тимчасові ва фінансова 
допомога, лізинг. 
Межі міжгосподарського кредиту  визначаються  розміром резервних капіталів, 
які є у розпорядженні  кредиторів, а також регулярністю припливу грошового  
капіталу за рахунок реалізації товарів. 
Комерційний кредит – це  товарна форма кредиту яка характеризує  кредитну 
угоду між двома підприємствами – продавцем (кредиторм) і покупцем 
(позичальником) і  оформляється, як правило, векселем. 
 Мета комерційного кредиту –,прискорення процесу реалізації товарів і 
отримання закладеного в них прибутку. 
 Відсоток за комерційний кредит входить в ціну товару та суму векселя, і 
як правило, є меншим , ніж за кредит банківський. 
 Погашення кредиту може здійснюватись: 

- оплатою векселя; 
- передаванням векселя іншій юридичній особі; 



- переоформлення комерційного кредиту на банківський. 
Коли ж передача товару в кредит здійснюється  без оформлення векселем, то 
покупець може сплатити за товар вищу ціну від звичайної. 
В операціях з комерційним кредитом виникають такі ризики: 
- ризик можливої зміни ціни товарів; 
- ризик недотримання покупцем строків оплати; 
- ризик банкрутства покупця; 
- ризик можливого подорожчання. 
Конкретний строк комерційного кредиту залежить від: 

- виду товарів та послуг; 
- - вартості угоди; 
- фінансового стану покупця і постачальника; 
- вартості кредиту; 
- якості товару. 
Переваги комерційного кредиту: 
- оперативність надання коштів у товарній формі; 
- простота оформлення угоди; 
- надання  підприємству ширших можливостей маневрування оборотними 

коштами; 
- сприяння розвитку  позикового ринку. 
Недоліки: 
- обмежені можливості в часі та розмірах; 
- наявність ризику для кредитора; 
- можливість небажаного впливу банків, що дисконтують векселі. 
Дебіторсько-кредиторська заборгованість подібна до комерційного кредиту, 
але відрізняється тим, що виникає всупереч побажанням і волі сторін 
Причиною її виникнення є розрив у часі між рухом натуральної і вартісної 
форм товару. Назвати такий вид кредитом можна лише умовно, та к як не має 
родових ознак кредиту. 
Аванс – грошова сума, надана в рахунок майбутніх платежів за товарно – 

матеріальні цінності з метою забезпечення гарантії їх отримання  покупцем 
гарантування їх купівлі. Як вид міжгосподарського кредиту аванс є одним із 
джерел формування оборотного капіталу підприємства, що його отримало. За 
користування авансом проценти не сплачуються, якщо інше не передбачено 
договором між сторонами. 
Тимчасова фінансова допомога надається окремим суб’єктам господарювання, 
які опинились у скрутному фінансовому становищі, їх вищестоящими 
організаціями  9міністерствами, відомствами тощо) та партнерами на засадах 
повернення і як правило без сплати процента. У господарських центрах з метою  
надання такої допомоги можуть створюватися спеціальні резерви. 
Лізинг –  ( від англ.. to lease – брати в оренду) – це кредит, який надається в 
товарній формі лізингодавцем(кредитором) лізингоодержувачу (позичальнику) 
Об’єктом лізингу може бути будь-яке нерухоме майно, що можна віднести до 
основних фондів, яке не заборонене до вільного обігу наринку і щодо якого 
немає обмежень на передачу в лізинг. 



 

 

 Банківський кредит – це вид кредиту, за якою грошові кошти 
надаються в позику банками. Основними джерелами формування 
банківських кредитних ресурсів є власні кошти банків, залишки на поточних 
рахунках, залучені на депозитних рахунках кошти юридичних і фізичних 
осіб, міжбанківські кредити  та кошти, одержані від випуску цінних паперів. 
Класифікація  банківського кредиту представлені в таблиці 5.1. 
 Одним із видів банківського кредиту є іпотечний кредит. 
Іпотека — це особливий вид економічних відносин з приводу надання 
кредитів під заставу нерухомого майна.                                                                      
 Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, у власності яких є 
об'єкти нерухомості або які мають поручителів, що надають під заставу 
об'єкти нерухомості на користь позичальника. Предметом іпотеки при 
наданні кредиту можуть бути: жилі будинки, квартири, виробничі споруди, 
магазини, земельні ділянки і т. ін., що є власністю позичальника і не є 
об'єктом застави за іншою угодою. 
Характерною ознакою іпотечного кредиту є залишення заставного майна у 

боржника. До іпотеки банки вдаються, як правило, при великих розмірах 
кредиту, але частіше іпотечний кредит надається спеціалізованими іпотечними 
банками, фінансовими компаніями, земельними банками і т. Д. 

   Споживчий кредит – це кредит, який надається фізичним особам на 
придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який 
повертається в розстрочку. 

Головними параметрами  споживчого кредиту є :доступність кредиту; 
величина відсоткової ставки; строки надання і погашення; здатність 
позичальника повернути кредит. 

Суб'єктами споживчого кредиту є банки, небанківські кредитні установи, 

торговельні заклади (кредитори) та населення (позичальники). 
Об'єктом споживчого кредиту є витрати, пов'язані із задоволенням потреб 

населення які  поділяться на дві групи: 
 витрати на задоволення потреб поточного характеру (придбання товарів в 

особисту власність); 
 витрати на задоволення потреб капітального або інвестиційного характеру 

(будівництво житла, утримання нерухомого майна). 
Особливістю споживчого кредиту е те, що основною гарантією його 

надання виступають сталі постійні грошові доходи даної фізичної особи—
позичальника.  

 Державний кредит – це відносини між державою та іншими  
економічними суб’єктами з приводу мобілізації додаткових грошових коштів на 
умовах добровільності, платності, строковості, в яких держава виступає як 
позичальник або гарант. 

Метою залучення коштів є: 
- покриття бюджетного дефіциту; 
- регулювання грошового обігу; 



- акумуляція коштів для інвестиційних програм розвитку  окремих 
галузей та підприємств; 

- стабілізації валютної системи тощо. 
Забезпеченням державного кредиту виступає все майно, що є у власності 
держави, але обсяг застави в кредитній угоді не вказується. 
Джерелом держаного кредиту можуть бути тимчасово вільні кошти фізичних та 
юридичних осіб (резидентів і нерезидентів) , які не призначені для поточного 
споживання та інвестування; іноземних держав; міжнародних фінансових 
організацій. 
 До основних форм державного кредиту відносять: 
o держані позики, які одержують на підставі кредитних угод – можуть бути  

внутрішніми і зовнішніми. За строками погашення вони бувають 
короткострокові, середньострокові та довгострокові. За забезпеченням 
поділяються на заставні  ( заставою виступають матеріальні цінності, 
грошові кошти, які знаходяться у власності держави, або будуть одержані в 
майбутні періоди та ін) та без заставні - не мають певного забезпечення, їх 
надійність гарантується  фінансовою стійкістю держави. 

o позики, які залучаються державними органами управління шляхом емісії і 
розміщення державних боргових цінних паперів. Оформлення державних 
позик здійснюється  двома видами цінних паперів – облігаціями і 
казначейськими зобов’язаннями (векселями) 

o Державні гарантії, що надаються урядом підприємствам з метою залучення 
останніми  кредитних ресурсів. Державна гарантія – це зобов’язання 
держави (в особі уряду) повністю або частково виконати платежі на користь 
кредитора у випадку невиконання позичальником зобов’язань за  
одержаними позиками. Формою надання державних гарантій є 
поручительство – це зобов’язання виконати передбачені платежі в разі 
невиконання їх позичальником. У разі  невиконання  перетворюються в  
дотацію підприємству. З 1992 до 2000р. Уряд України сплатив іноземним 
кредиторам за боргами підприємств близько 1 млрд. дол.. Мається також 
заборгованість і резидентів перед державним бюджетом з гарантій за 
кредитами в сумі до 1 млд.грн. З 1999 р.  надання державних гарантій може 
бути тільки за умов наявності зустрічних безумовних гарантій банків. Для 
цього комерційні банки-агенти уряду повинні  надавати  зустрічні гарантії за 
кредитами, гарантованими державою. Банк несе відповідальність за 
кредитами, гарантованими урядом. 

o Вклади громадян в ощадні банки  відносяться до державного кредиту коли 
кошти ощадних банків використовуються для придбання державних цінних 
паперів. 

o інші форми -  грошові лотереї, які проводяться державними установами; 
фінансові зобов’язання, що оформлюються  державними векселями 
(податкові векселі, векселі міністерств) та ін. 
 

 Міжнародний кредит – це переміщення позичкового капіталу з однієї країни в 
іншу. 



 Ознакою цього кредиту є те, що кредитор і позичальник належать до різних 
країн. 
Міжнародний кредит поділяється на фінансовий, який надається в грошовій 
(валютній ) формі, та комерційний, що надається в товарній формі. 
 Залежно від того, хто є кредитором, розрізняють фірмовий , банківський 
та урядовий кредит. 
 Фірмовий кредит – це комерційний кредит на міжнародному рівні, коли 
іноземний експортер продає товар вітчизняному імпортерові в кредит. 
 Банківський кредит – пов’язаний з кредитними  відносинами між банками 
різних країн; 
              Урядовий кредит - , що надається на двосторонній і багатосторонній 
основі, включаючи позики  міжнародних організацій; 
 В основі відсоткової ставки, яку сплачують за міжнародним кредитом 
позичальники, лежить міжбанківська відсоткова ставка. Залежно від того, які 
банки входять у міжнародний банківський синдикат, це може бути або 
Лондонська міжбанківська відсоткова ставка (ЛІБОР), або Паризька (ПІБОР), 
або Сінгапурська (СІБОР). 
У сучасних умовах найпоширенішою системою міжбанківського кредиту є 
програма  „Stand-by”, що надається країнам – членам МВФ для підтримки їхніх 
економічних програм на 1-1,5 року кількома порціями (траншами), 
поквартально, за умов, що країна – позичальник додержується закладених в 
угоді домовленостей. 
 Для того, щоб одержати позику МВФ уряд держави – члена цієї 
організації має письмово викласти цілі своєї економічної політики, 
макроекономічні прогнози, заходи в галузі структурної, податково-бюджетної, 
грошово-кредитної і валютної політики на найближчі 12 місяців. 
 За терміном, на який кредитор  передає вільну вартість  у користування  
позичальнику, виділяються: 

- короткострокові  кредити ( до 1 року); 
- середньострокові кредити (до 5 років); 
- довгострокові кредити ( понад 5 років ). 
За галузевою спрямованістю кредиту  виділяють такі його види: 
- кредити в промисловість; 
- кредити в сільське господарство; 
- кредити в торгівлю; 
- кредити в будівництво; 
- кредити в інші галузі. 
Залежно від цільового призначення кредиту виділяють такі його види: 
- кредити на формування виробничих запасів (сировини, матеріалів, тари 

тощо) 
- кредити у витрати виробництва (сезонні витратив сільському 

господарстві; сезонні витрати на лісозаготівки, на ремонтні роботи, на 
виготовлення продукції з тривалим циклом виробництва – житлових 
будинків, літаків, кораблів тощо); 



- кредити  на створення запасів готової продукції (залишки на складах 
виробничих підприємств, запаси на складах торгівельних організацій 
тощо) 

, пов’язані з виникненням тимчасових розривів у платежах, коли 
економічні суб’єкти повинні  здійснювати платежі , а призначені для цього 
кошти не надійшли чи надійшло їх мало (виплата  зарплати, розрахунки з 
постачальниками, з бюджетом, тощо). 
 За  організаційно-правовими ознаками та умовами надання позичок 
можна виділити такі види кредиту: 
- забезпечений і незабезпечений; 
- прямий і опосередкований; 
- строковий, прострочений, пролонгований; 
- реальний, сумнівний, безнадійний; 
- платний , безплатний. 

 

 

6.3  Процент за кредит його функції та роль. 
 

Процент за кредит або позичковий процент ( від латинського 
„pro centrum” – на сотню) – це плата , яку отримує кредитор від 
позичальника за користування позиченими коштами. 
Джерелом сплати позичкового процента є прибуток, що отримує 
позичальник у процесі виробництва, а його кількісним визначенням – 

його ставка, або норма.  
 Норма позичкового процента – це відношення  суми річного 
доходу, одержаного на позичковий капітал, до суми капіталу, наданого в 
позичку, помножене на 100.  наприклад, якщо позичковий капітал 
дорівнює  500 тис грн.., а отриманий на нього річний дохід 60 тис. Грн., 
то норма процента становитиме 12% річних. ﴾ 60/ 500 = 0.12)  

 На практиці норма  позичкового процента виступає у формі  
процентної ставки – відносної величини доходу за фіксований проміжок 
часу, тобто відношенням доходу (процентних грошей) до суми боргу за 
одиницю часу.  
 Інтервал часу, до якого застосовується процентна ставка, 
називається періодом нарахування процентів. За такий період беруть рік, 
півріччя, квартал, місяць або день. Щоб визначитись із величиною 
процентної ставки, потрібно її привести до річної ставки, помноживши 
ставку за півріччя, квартал, місяць або день відповідно на 2, 4, 12 чи 365. 

 Норма процента  залежить від величини норми прибутку. Середня 
норма прибутку є максимальною межею норми процента. Мінімальну 
межу норми процента точно визначити неможливо, але вона  повинна 
покривати витрати  кредитора, пов’язані  з даною операцією, і приносити 
йому хоча б мінімальний дохід. 
 Чинники, що впливають на розмір процентної ставки : 



- попит та пропозиція, які склались на кредитному ринку – підвищений 
попит викликає підвищення  процентної ставки, проте в результаті 
міжбанківської конкуренції процентні ставки нівелюються ; 

- рівень інфляції – підвищення темпів інфляції викликає збільшення 
плати за кредит, оскільки підвищується ризик втрат; 

- рівень облікової ставки  НБУ – при визначенні розміру  процентної 
ставки банки беруть за основу облікову ставку  центрального банку; 

- розмір  кредиту – розмір процентної ставки за великими кредитами  
повинен бути нижчим, оскільки витрати банку в цьому разі відносно 
менші; 

- термін  користування кредитом – чим довший термін, тим вища 
процентна ставка за кредит; 

- рівень ризику – позики з вищим рівнем ризику повинні надаватися під 
вищий процент, щоб компенсувати кредитору премію за ризик. 

 

Процентні ставки  можуть бути  фіксовані і плаваючі. 
- Фіксована процентна ставка – виплати за процентами незмінна 

протягом усього терміну кредиту, притаманна стабільній економіці та 
короткостроковим кредитам.  

- Плаваюча процентна ставка –  коливається залежно від розвитку 
ринкових відносин,  зміни облікової ставки центрального банку, зміни 
депозитного процента, попиту та пропозиції на  кредитні ресурси. 

Процентна ставки в період інфляції поділяється на  номінальну і реальну. 
- Номінальна процентна  ставка – рівень процентної ставки, що 

фактично  склався ринку; 
- Реальна  процентна ставка – номінальна ставка, скорегована на рівень 

інфляції. 
Процентні доходи можуть нараховуватись використовуючи один з двох 
методів: 

- метод простої процентної ставки (метод рівних платежів), згідно з яким 
сума всіх майбутніх  доходів лінійно розподіляється протягом  періоду 
дії кредитної угоди: 

- метод фактичної процентної ставки(актуарний метод), згідно з яким 
береться до уваги фактор часу, в результаті чого абсолютна  сума 
доходу, що нараховується у ближчий період, менша за абсолютну суму 
доходу, що нараховується в пізніший період. 

Залежно від способів купівлі-продажу грошей розрізняють такі види процента: 
- позичковий процент – норма доходу, яку стягує банк з позичальників за 

користування позиченими коштами. 
- Обліковий процент – норма доходу , яку стягує центральний банк з 

комерційних банків за позички.; 
- Депозитний процент – норма доходу, яку виплачують банки своїм 

клієнтам по їх депозитах; 
- Міжбанківській процент – норма доходу,  яку стягує банк за позички, 

наданими іншими банками; 



- Облігаційний процент – норма доходу, встановлена по цінних паперах 
(облігаціях , сертифікатах тощо) 
Позичковий процент виконує функції розподілу прибутку та 

збереження  позичкового капіталу. 
Розподільна функція  процента змушує позичальника  раціонально 
використати наданій ому кредитором у тимчасове користування гроші, 
щоб не тільки їх повернути, а й отримати додатковий доход, якого має 
вистачити на сплату процентів і одержання власного прибутку, заради 
якого позичальник вступив у кредитні відносини. 
Функція збереження позичкового капіталу полягає в тому, що  з 
допомогою процента  кредитору забезпечується  повернення від 
позичальника як мінімум вартості, рівноцінної тій, яка була надана в 
кредит. 
 Функції процента визначають його роль у суспільстві яка 
проявляється в тому що: 

- процент сприяє  більш ефективному використанню кредиту, адже 
повернути позичку і сплатити проценти легше тому, хто отримає 
більший прибуток від прокредитованого проекту; 

- збільшує доходи банків, сприяючи зміцненню їх стійкості; 
- сприяє ефективному використанню суб’єктами господарювання 

власних  грошових коштів. Тримаючи їх  у банку на депозитних 
рахунках вони мають можливість отримати додаткові доходи; 

- стимулюють населення вкладати свою заощадження в банки. 
     

 

ТЕМА 7 КРЕДИТНА СИСТЕМА 

 

7.1.Призначення, статус та  основи організації центрального банку 

 

 Головне призначення центрального банку – це  управління грошовим 
оборотом з метою забезпечення стабільного не інфляційного розвитку 
економіки. 
Своє призначення центральний банк  реалізує виконуючи такі функції: 

- емісійний центр готівкового обігу ; 
- банку банків; 
- органу  банківського регулювання та нагляду; 
- банкіра і фінансового агента уряду; 
- провідника монетарної політики. 

Згідно Закону України „Про Національний банк України” від 20 травня 1999 
року Національний банк є  особливим центральним органом державного 
управління, основним завданням якого є забезпечення стабільності 
національної грошової одиниці – гривні. 
 НБУ  є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об’єктом 
державної власності та перебуває у його повному господарчому віданні.  



Статутний капітал банку є державною власністю і слугує для забезпечення 
зобов’язань банку. 
 Структура національного банку: 
- центральний апарат: 
- територіальні управління в областях і Кримській автономній республіці; 
- розрахункові палати; 
- Банкнотно - монетний  двір; 
- Фабрика банк нотного паперу; 
- Державна скарбниця; 
- Центральне сховище грошей; 
                    

                 Основні принципи функціонування НБУ 

- принцип  незалежності банку – органи  законодавчої і виконавчої влади 
не мають права втручатись у виконання банком функцій, передбачених на 
законодавчому рівні.; 

- принцип президентського та парламентського контролю за діяльністю 
банку – НБУ підзвітний  Президенту та Верховній Раді, які наділені 
повноваженням стосовно призначення на посаду і звільнення з посади 
Голови банку та формування Ради банку. Голова НБУ інформує 
Президента та Верховну Раду  про діяльність банку та стан грошового 
ринку в країні. Рада НБУ щорічно вносить Верховній Раді основні засади 
грошово-кредитної політики для інформування рахункова палата 
Верховної Ради здійснює перевірки НБУ в частині руху коштів 
Державного бюджету та виконання  кошторису; 

- принцип економічної самостійності – видатки здійснює за рахунок 
власних доходів у межах кошторису, одержання  прибутку не є  метою 
діяльності банку; 

- принцип централізації системи банку – територіальні управління є 
структурними підрозділами НБУ без статусу юридичної особи і від його 
імені здійснюють функції на визначеній території; 

- принцип єдності системи банку – всі  структурні підрозділи та установи 
системи об’єднані  спільністю цілей і завдань, що стоять перед НБУ; 

- принцип вертикальної структури управління банком –призначення 
посадових осіб та їх підпорядкованість здійснюється  тільки по 
вертикалі.. 

 

                               Таблиця 7.1  Система управління НБУ 

 Рада НБУ Голова НБУ Правління НБУ 



Ск
ла

д 
та

 п
ри

зн
ач

ен
ня

 складається з 15 осіб:  -- - 

сім членів Ради  
призначаються Верховною 
Радою , 
- сім – Президентом 
України строком на 7 років. 
- Голова НБУ 

 

 

призначає 
Верховна Рада 
строком на 5 
років за 
поданням 
Президента 
України 

Кількісний і 
персональний склад 
формується Головою 
НБУ і затверджується  
Радою НБУ 

фу
нк

ці
ї 

- розроблення основних 
засад монетарної політики 
та контроль за їх 
виконанням; 
- розроблення 
рекомендацій Правлінню 
банку щодо методів та 
інструментів грошово-

кредитного регулювання; 
- затвердження кошторису 
доходів і витрат банку; 
- затвердження 
бухгалтерського балансу 
банку; 
- право застосування 
відкладного вето окремих 
рішень Правління банку та 
ін. 

- керує 
діяльністю 
банку і 
одноособово 
несе за неї 
відповідальніст
ь; 
 

- забезпечення реалізації 
монетарної політики 
через відповідні  
монетарні інструменти; 
- організація діяльності 
банку  та інші 
повноваження, які 
випливають із функцій 
банку, передбачених у 
Законі. 
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