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ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ (4 год.)
Мета дидактична: Навчити студентів визначати сутність грошей, їх роль
в економіці, історичний та об’єктивний характер виникнення грошей, їх
функції, орієнтуватись в основних питаннях теми.
Мета виховна: навчити студентів усвідомлювати роль грошей у
формуванні економічного світогляду людини, розуміти те, що гроші є
засобом для досягнення мети особистості а не метою існування людини.
ПЛАН
Походження грошей.
Предмет, метод і завдання вивчення дисципліни „Гроші та кредит”.
Розвиток теорії грошових відносин.
Загальні функції грошей:
а) засіб обігу;
б) міра вартості;
в) засіб нагромадження;
г) засіб платежу;
д) світові гроші.
5. Специфічні функції грошей.
6. Гроші і держава.
7. Гроші, капітал та фінанси.
1.
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3.
4.
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5.

Рекомендована література:
А. Гальчинський. Теорія грошей.
В.М. Иванов. Деньги и кредит.
Л.М. Фільштейн. Грошовий оборот та кредит.
М.І. Савлук. Гроші та кредит.
Основы банковского дела. Под ред. В.М. Мороза
Нормативно-правове забезпечення:
ЗУ „Про банки і банківську діяльність”.
ЗУ „Про господарські товариства”.
ЗУ „Про інвестиційну діяльність”.
ЗУ „Про цінні папери і фондову біржу”.
Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні
Затверджено Указом Президента України від 19.02.94.

компанії.

1. Походження грошей
Перехід від натурального господарства до товарного виробництва,
тобто виробництва продукції не для особистого споживання, а для його
обміну, зумовив виникнення потреби в універсальному товарі, який міг
би виконувати функцію загального обмінного еквіваленту для спрощення
процесу обміну товарами. За різними історичними джерелами, гроші
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виникли в 7-му столітті до н.е. в стародавній Греції або в стародавньому
Китаї, у вигляді шматочків металу із зображенням на них облич
керівників держави.
Перші паперові гроші виникли у 8-му ст. нашої ери.
У Київській Русі першою грошовою одиницею була гривня. Цей
термін походить від металевої прикраси, яка носилася на шиї. Спочатку
гривня була синонімом слова „кун”, що походе від хутра куниці, який
використовувався в торгівлі з арабським сходом. З 9-го століття, в
зв’язку із проникненням на територію Київської Русі срібної східної
монети „дирхеми”, куна стала розрахунковою грошовою одиницею.
Починаючи з 12-го століття, під гривнею мався на увазі злиток срібла
вагою 200 г. Пізніше, з 13 ст. в Новгороді вперше застосовано термін
„рубель” або „карбованець”, під яким малась на увазі половина
розрубаної гривні. Рубель походе від слова рубати, карбованець – від
слова карб – зарубка. Частиною рубля став гривеник – десятикопійкова
частина 100-копічаного рубля.
З 1534 року з утворенням в Росії єдиної монетної системи, рубль
стає основною грошовою одиницею. Один рубль ділився на 2 полтини (50
коп.), 4 півполтини (25 коп.), 100 копійок, 200 півкопійок, 400 полушок
(0.25 коп.). Гривеник випускався з 1701 року в сріблі (вага 2.8 г) 83 проби.
У 18, 19 столітті, та в часи після революції 1917 року до 1931 року
чеканились 10-копійкові монети епізодично з міді, срібла та нікелю.
2. Предмет, метод і завдання вивчення дисципліни
„Гроші та кредит”
Необхідність грошей пов’язана з товарним виробництвом і
потребою в загальному еквівалентному посереднику. Існує декілька
визначень сутності грошей:
1) Гроші – це все те, що робить гроші; все що виконує функції грошей є
грошима (К. МакКонелл, С. Брю).
2) Гроші – це загальновизнаний засіб платежу, який приймається в обмін
на товари та послуги, а також при сплаті боргів (С. Фішер).
3) Гроші – це специфічний товар, який виконує функцію загального
обмінного еквівалента (С. Дзюбик, О. Ривак).
Предметом загальнотеоретичного курсу „Гроші та кредит” є
вивчення сутності грошей та кредиту, їх функцій в економіці, складу
грошової та кредитної систем України та функцій їх окремих елементів, а
також розгляд актуальних проблем грошового обігу та кредитування в
умовах нестабільної економіки.
До методів вивчення можна віднести загальнофілософський метод
діалектичного матеріалізму, методи логіки, аналізу синтезу, абстракції,
гіпотези, статистико-математичний метод та метод економічного
моделювання.
Серед основних завдань вивчення курсу „Гроші та кредит” слід
назвати: 1) теоретичне засвоєння загальних законів грошового обігу та
принципів кредитування;
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2) визначення пріоритетних напрямків розвитку кредитно-грошової
системи України;
3) усвідомлення важливості розвитку відносин власності та ролі грошей в
регулюванні протиріч їх еволюції;
4) вивчення основних видів грошових реформ, та визначення їх впливу
на економічний добробут суспільства.
3. Розвиток теорії грошових відносин
Теоретичні проблеми розвитку грошових відносин завжди посідали
чільне місце в системі наукових досліджень практично всіх шкіл і течій
економічної думки. Можна без перебільшень засвідчити, що економічна
наука виникла як результат аналізу грошових відносин.
Однією з найдавніших грошових концепцій, основу якої заклав
Аристотель була кількісна теорія. Найбільш детально її принципи виклав
Д. Юм в його трактаті „Про гроші” у 18 ст. Її основним постулатом є
твердження про те, що будь-яка зміна кількості грошей в обігу, веде до
пропорційної зміни абсолютного рівня цін на товари та послуги;
наприклад: подвоєння кількості грошей в обігу призводить до подвоєння
рівня цін.
Велику роль у розвитку монетарної теорії відіграли представники
класичної школи політичної економії А. Сміт і Д. Рикардо. Адам Сміт
розглядав теорію грошей, як теорію стихійного походження, пов’язану з
історичним процесом суспільного поділу праці та усуспільнення
виробництва. Відповідно до цього А. Сміт дотримувався думки про те, що
прогрес грошових відносин визначається дією об’єктивних економічних
законів. Юридичні норми і дії держави повинні відображати вимоги цих
законів та створювати механізми їх реалізації. Французький економіст Ж.Б. Сей увійшов до історії як автор концепції, згідно якої пропозиція
товару викликає відповідний попит, тому в економіці та в грошовому
обігу завжди присутня рівновага.
Виступаючи з критикою закона Сея, Джон Мейнард Кейнс довів,
що економіка не містить в собі достатньо ефективних сил
саморегулювання і її треба доповнювати державними стимуляторами.
Таким чином була створена теорія керованих грошей, яка лежить в основі
системи державного регулювання економіки провідних країн заходу.
Вона спирається на стимулюванні ефективного платоспроможного
попиту, а значить і розвитку інвестиційних процесів. Інфляція, як писав
Кейнс, виступає важелем стимулювання платоспроможного попиту, і
зменшує схильність населення до заощадження, а значить не дає вийти
певній частині грошей з обігу.
В 1870-х роках, представники австрійської школи В.С. Джевонс та
К. Менгер дали наукове обґрунтування теорії граничної корисності, або
теорії маржиналізму (Marginal Theory), яка започаткувала неокласичну
парадигму. Головною тезою теорії граничної корисності є твердження про
те, що визначення об’єктивної основи вартості (витрат праці) не є
необхідною ознакою визначення цінності продукту. Вартість товарів і
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послуг пов’язана з суб’єктивною оцінкою їхньої цінності покупцем, тобто
споживчою вартістю. Ця теорія є антиподом теорії трудової вартості,
згідно до якої витрати на виробництво є показником цінності товару.
Сучасні концепції монетаризму мають 2 спільні риси:
1) зміни в грошово-кредитній сфері спричиняють вирішальний вплив на
загальний стан економіки держави;
2) центральні банки спроможні та повинні контролювати кількість
грошей в обігу.
4. Загальні функції грошей
До загальних функцій грошей відносять: функції засобу обігу, міри
вартості, засобу нагромадження, засобу платежу та світових грошей.
а) Коли гроші використовують як засіб оплати за товари та послуги, то
кажуть що вони виконують функцію засобу обігу. Гроші дозволяють
поєднати окремі акти обміну в єдиний процес обігу.
Як правило функцію засобу обігу виконують наявні готівкові
гроші (банкноти, монети), наявні безготівкові гроші (кошти на кредитних
картках), та чекові депозити (внески до запиту).
Заміна механізму бартерних угод грошовим обігом призводе до
зниження витрат обігу, а значить і до розвитку торгівлі, однак це не
значить, що бартер не має права на існування.
б) Функція грошей як міри вартості – це здатність вимірювати вартість
усіх товарів у грошових одиницях держави. Сьогодні грошові одиниці
малорозвинутих країн виконують функцію засобу обігу, в той час як
функцію міри вартості там виконують валюти розвинутих країн, особливо
в умовах значної інфляції.
в) Засіб нагромадження – це особлива функція, яка забезпечує володарю в
майбутньому купівельну спроможність накопиченого активу в умовах
стабільної економіки. Люди можуть зберігати свій скарб у вигляді
коштовностей, нерухомості, акцій тощо, однак гроші найбільш придатні
до цього, оскільки мають абсолютну ліквідність.
Ліквідність – це здатність активу бути швидко, без перешкод обміненим
на засіб платежу або бути використаним як засіб платежу.
Хоча абсолютна ліквідність грошей робить їх ідеальним засобом
нагромадження протягом невеликих проміжків часу, грошам властивий
той недолік, що володарю грошових активів часто доводиться втрачати
той дохід, який можна було б отримати при використанні менш
ліквідного активу.
г) Товари не завжди продаються за готівкові гроші, так як до моменту
появи на ринку одного продавця із своїм товаром, в інших ще може не
бути готівкових грошей. Тому виникає необхідність купівлі-продажу
товарів в кредит, тобто з відстроченням платежу. В цьому випадку гроші
функціонують не як засіб обігу а як засіб платежу. При авансових
платежах, гроші передаються продавцю раніше отримання від нього
товару. Найхарактернішою ознакою функції грошей як засобу платежу є
наявність розриву в часі між передачею товару покупцю та грошей
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продавцю. Гроші як засіб платежу на відміну від грошей як засобу обігу,
не опосередковують, а завершають акт купівлі-продажу.
д) Світові гроші. Гроші виступають засобом зв’язку відокремлених
товаровиробників не лише на національному, а й на міжнародному
ринках, забезпечуючи загальносвітову еквівалентність обміну, в цій
якості гроші виконують функцію світових грошей.
Відмінність національних масштабів цін потребує наявності
специфічного інструменту міжнародних економічних співставлень.
Такого статусу еволюційним шляхом набувають спочатку монетний
паритет, а потім валютний курс. Універсальність світових грошей сприяє
вирівнянню цін на різних ринках, однак нерівномірність росту
національної продуктивності праці різних країн, підриває її.
Зараз у міжнародних розрахунках в якості світових грошей широко
використовують конвертовані національні паперово-кредитні гроші
розвинутих країн, і, частково, міжнародні облікові грошові одиниці
(СДР, ЕКЮ, євро), в той час, як золото використовується лише в крайніх
випадках.
5. Специфічні функції грошей
Разом із загальними функціями грошей, існують специфічні
функції, які заслуговують окремої уваги. Серед них слід виділити
функцію кредитних грошей, функцію співставника вартості і споживчої
вартості, та функцію створення облікових балансів.
а) Кредитні гроші репрезентують в обігу вартість, що зростає сама по собі
у вигляді капіталу. Вони представляють в обігу не вартість монетарного
товару, а відокремлену вартість засобів зростання вартості засобів
виробництва. Сфера безпосереднього застосування кредитних грошей
обмежується обігом Г – Т – Г’, замість звичайного Т – Г – Т’.
У вигляді кредитних грошей можуть виступати векселі, банкноти,
депозитні чеки, облігації, акції, а також інші активи, що відповідно до
своєї ліквідності широко використовуються в кредитних операціях.
б) Ціноутворення є достатньо складним процесом, який складається з
двох елементів: перший – це визначення ціни продавцем на підставі
вартості виготовленого продукту, тобто витрат праці; другий – це
визначення ціни покупцем на підставі визначених ним корисних
властивостей цього товару, інакше кажучи на підставі споживчої вартості.
Поняття вартість та споживча вартість є абстрактними, якщо для їх
співставлення, не використовуються гроші.
в) Будь-яка народногосподарська діяльність вимірюється в двох системах
показників: натуральних та грошових. Натуральні показники дозволяють
визначити реальні обсяги виробництва, їх структуру та динаміку, а також
розрахувати відносні показники споживання окремих товарів на душу
населення. Грошовий вираз обсягів виробництва дозволяє порівнювати
різні за своїм походженням та змістом товари та послуги, розраховувати
індекс цін. Найбільш часто грошові показники використовуються в
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облікових балансах, податковій звітності та в системі національних
рахунків.
Особливе значення ця функція має для майбутніх фахівців зі
спеціальності „Облік і аудит”.
6. Гроші і держава
Теорія грошей вивчає не тільки сутність і функції грошей, а й
вплив грошового обігу та грошово-кредитної політики на стан економіки
в цілому. Гроші є невід’ємним елементом сучасної економічної системи,
стабільність
грошової
одиниці
держави
є
показником
загальноекономічної та соціально-політичної стабільності держави.
Функціонування грошей у будь-якій економіці має юридично
визначений характер і формується на інституційних засадах. Держава, в
особі Центрального банку, здійснює емісію грошей, регулює їх структуру
та обіг. Зазначені дії та загальний стан економіки регулюються грошовокредитною та фіскальною політикою країни. Однак вона може бути
дієвою лише за умов, що вона здійснюється в межах, що визначаються
об’єктивними економічними чинниками розвитку системи грошових
відносин та відносин власності.
Система грошових відносин не обмежується використанням
грошей лише на рівні національного ринку. Інтернаціоналізація
економічних відносин, міжнародний поділ праці та інтеграція
економічних
систем
різних
країн
зумовлюють
відповідну
інтернаціоналізацію грошей. Тому поняття грошових і валютних відносин
є невід’ємними складовими єдиного комплексу господарських зв’язків,
що формуються в економічній системі будь-якої держави.
7. Гроші, капітал та фінанси
Дуже часто поняття гроші, капітал та фінанси ототожнюються, а
це не є правильним.
Капітал, разом із землею та працею є одним з трьох основних
факторів виробництва, який розглядається як форма багатства, що
ототожнюється із засобами виробництва. Отже капітал – це уречевлена,
накопичена праця, один із чинників виробництва, який у поєднанні з
живою працею здатний забезпечити отримання прибутку. Грошовий
капітал – це вартісна оцінка всього дійсного капіталу. Капітал у
загальному структурному вигляді складається з грошей та майна, що
беруть участь у процесі виготовлення продукції. Не можна казати, що
гроші – це капітал; гроші стають капіталом з моменту участі у
виробництві.
Фінанси – це система грошових відносин, за допомогою якої
здійснюється розподіл і перерозподіл сукупного суспільного продукту і
Національного доходу і утворюються грошові доходи, фонди і резерви.
Фінансова діяльність здійснюється на рівні підприємств, регіональних та
місцевих бюджетів, та на міжнародному рівні. Гроші перетворюються на
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фінанси у випадку їх участі в діяльності банківського сектора економіки
або в кредитній системі держави.
Висновки: винахід грошей для економіки, є не менш важливим, ніж
винахід колеса для цивілізації. Грошова система та система руху
грошових коштів спричиняють вирішальний вплив на стан економічного
добробуту держави, розвитку виробництва, та науково-технічного
прогресу. Адекватний розподіл та перерозподіл грошових коштів в межах
окремої держави здатен створити систему економічного добробуту
суспільства, що базується на сталій та постійній платоспроможності
населення. Важелі створення такої ситуації покладені на грошовокредитну політику, яку здійснює держава.
Терміни та поняття для самостійного вивчення: попит, пропозиція,
натуральне господарство, товар, товарне виробництво, вартість, споживча
вартість, власність, діалектичний матеріалізм, Національний доход,
фіскальна політика, поділ праці, інтернаціоналізація виробництва,
інтеграція.

ТЕМА 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ ТА ОБІГ (4 год.)
Мета дидактична: Навчити студентів визначати сутність, об’єкти та
суб’єкти грошового обороту, усвідомити важливість раціональної
організації безготівкового грошового обороту, орієнтуватись у
документах, в яких здійснюється оформлення безготівкового обороту,
засвоїти закон грошового обігу, агрегати вимірювання грошової маси;
визначити роль грошового обороту в системі загальноекономічного обігу.
Мета виховна: навчити студентів усвідомлювати важливість
правильного, чесного оформлення безготівкового грошового обороту,
значення ефективного функціонування та правового регулювання
фінансових ринків для регулювання темпів інфляції та загального стану
економіки.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПЛАН
Сутність, об’єкти та суб’єкти грошового обороту.
Організація безготівкового грошового обороту.
Види безготівкових розрахунків.
Закон грошового обігу.
Вимірювання грошової маси.
Швидкість обертання грошей.
Гроші та обіг продуктів і доходів.
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Рекомендована література:
1. В.Д. Лагутін. Гроші та грошовий обіг.
2. В.М. Иванов. Деньги и кредит.
3. М.І. Савлук. Гроші та кредит.
4. Л.М. Фільштейн. Грошовий оборот та кредит.
Нормативно-правове забезпечення:
1. ЗУ „Про цінні папери і фондову біржу”.
2. ЗУ „Про господарські товариства”.
Навчально-методичне забезпечення:
Таблиці: „Закон грошового обігу”
„Агрегати вимірювання грошової маси”
„Гроші та обіг продуктів та доходів”
1. Сутність, об’єкти та суб’єкти грошового обороту

Грошовий оборот – це частина загальноекономічного обігу,
яка відображає рух грошей в процесі розширеного суспільного
відтворення, до якої входе рух грошей на стадіях розподілу та
обміну результатів виробництва. Опосередковано він обслуговує
процеси виробництва і споживання, а тому впливає на всі стадії
суспільного відтворення.
Серед найбільш поширених операцій грошового обороту, в
узагальненому вигляді, можна виділити:
1) операції купівлі-продажу, кредитування, оренди, лізингу юридичних і
фізичних осіб;
2) фінансову діяльність банків, підприємств і державних установ;
3) інвестиційну діяльність усіх суб’єктів господарської діяльності;
4) міжнародні валютні відносини.
До головних об’єктів операцій грошового обороту ми можемо
віднести:
майно фізичних осіб, результати виробництва підприємств та фірм всіх
форм власності, послуги, державну власність у межах чинного
законодавства, основні та оборотні фонди підприємств, доходи фізичних
та юридичних осіб, державні і недержавні цінні папери, робочу силу, нові
технології, валюту, інформацію та багато ін.
До суб’єктів діяльності в сфері грошового обороту ми відносимо:
Міністерство фінансів та Уряд України, Національний банк України,
комерційні банки, підприємства, установи і організації всіх форм
власності, працездатне і непрацездатне населення, міжнародні корпорації
та кредитні організації, уряди іноземних країн.
За формою грошей, що здійснюють оборот, він поділяється на
готівковий та безготівковий. До готівкових розрахунків належать виплати
підприємствами грошових доходів населенню, соціальні виплати,
надходження з фінансової системи та ін. Готівкові розрахунки між
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окремими особами виникають, як правило, в процесі купівлі-продажу
товарів, надання та оплати послуг.
Видача готівки для виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та
грошового забезпечення військовослужбовців в Україні здійснюється
банками в терміни, передбачені договорами, рішеннями Уряду а також
вказівками НБУ. Готівка видається з розрахункового рахунку
підприємств, за допомогою чеків, на яких вказано цільове призначення
грошей, що знімаються з рахунку.
2. Організація безготівкового грошового обороту
Безготівковий грошовий оборот (бго) – це частина грошового
обороту, в якій рух грошей здійснюється у вигляді перерахунку грошей в
банку або взаємозаліку платіжних вимог, тобто без готівкових грошових
знаків.
Переваги бго:
1) менші витрати обігу при значних розмірах платежів;
2) створюються необхідні умови для державного регулювання обігу;
3) прискорюється обіг грошових засобів суб’єктів грошового обороту.
До системи безготівкових розрахунків входять:
1) принципи їх організації;
2) форми та методи розрахунків;
3) черговість платежів;
4) розрахункові документи.
Організація безготівкових розрахунків повинна відповідати таким
вимогам:
- забезпечувати своєчасність платежу за реалізовані товари та послуги;
- створювати умови для взаємного контролю суб’єктів за дотриманням
розрахункової та договірної дисципліни, а також для банківського
контролю за учасниками розрахунків;
- не допускати позапланового перерозподілу коштів в процесі
розрахунків;
- сприяти зближенню моментів отримання та оплати товарноматеріальних цінностей.
Способи безготівкових розрахунків:
- перерахування коштів з поточного рахунку на рахунок отримувача;
- взаємозалік платіжних вимог.
3. Види безготівкових розрахунків
В залежності від характеру розрахункових документів, розрізняють
такі безготівкові розрахунки:
а) платіжними вимогами;
б) платіжними дорученнями;
в) платіжними вимогами-дорученнями;
г) чеками;
д) акредитивами;
е) векселями.
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Платіжна вимога – це документ за яким отримувач грошей подає до
банку вимогу до платника щодо сплати йому певної суми грошей. Цей
документ використовується тільки при взаємозаліку.
Платіжне доручення – це доручення підприємства банку про
перерахування певної суми зі свого рахунку на рахунок іншого
підприємства. Таке доручення дійсне протягом 10 днів з дня виписки, при
цьому день виписки не враховується. Платіжні доручення приймаються
банком до виконання тільки при наявності коштів на рахунку платника,
якщо інше не обумовлено між банком і володарем рахунку.
Платіжні вимоги-доручення – це розрахункові документи, що
містять в собі вимоги постачальника до покупця оплатити йому вартість
поставленої продукції або наданих послуг на підставі направлених йому
відвантажувальних документів, і водночас доручення покупця банку, що
його обслуговує, провести оплату отриманої продукції.
Чек – це документальний дозвіл, який
чекодавець надає
чекотримачу на отримання певної суми коштів з його банківського
рахунку.
Акредитив – це грошове зобов’язання банку, сплатити кошти
третій особі (постачальнику) з рахунку клієнта (платника), що уклав
акредитивний договір з банком, у випадку надання третьою особою
документів, передбачених у договорі. Банк може виконати таке
зобов’язання сам, а може надати повноваження здійснити виплату іншому
банку.
Акредитиви можуть бути:
- покритими, при відкритті яких, банк-емітент перераховує кошти
платника (клієнта) в розпорядження банку, що буде здійснювати
оплату;
- непокритими, при яких кошти залишаються в банка-емітента;
- відзивними, які можуть бути змінені або анульовані без попередньої
згоди постачальника (третьої особи);
- безвідзивними, що не можуть бути змінені без згоди постачальника, на
користь якого вони відкриті.
Вид акредитиву,
що використовується в розрахунках,
обумовлюється в акредитивному договорі.
Вексель – це цінний папір, що посвідчує безумовне грошове
зобов’язання особи, що випустила вексель, сплатити визначену суму
грошей особі, яка на даний момент є володарем векселя. Тобто, особа, що
випустила вексель, є боржником особи, яка є власником векселя.
Існує 2 види векселів:
- простий;
- переказний, який містить в собі письмовий наказ володаря векселя
особі, що його видала, сплатити визначену суму грошей в певний
період третій особі.
За іншою класифікацією, існує 4 види векселів: комерційні (з
реальним товарним покриттям), державні (емітентом яких є держава),
банківські, податкові.
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Згідно з ЗУ „Про цінні папери і фондову біржу”, в Україні
вексельний оборот здійснюється тільки на рівні юридичних осіб.
4. Закон грошового обігу
Грошовий обіг – це рух грошей у готівковій та безготівковій
формах, що обслуговує реалізацію товарів, а також нетоварні виплати та
розрахунки. Грошовий обіг регулюється законом, який виражає
економічну залежність між масою товарів в обігу, рівнем цін та
швидкістю обертання грошей.
З точки зору К. Маркса, цей закон має такий математичний вигляд:
Кількість
грошей,

Сума цін
Сума цін тоСума плаСума отреалізованих - варів про+ тежів по зо- - риманих
товарів
даних в кредит
бов’язанням
платежів
необхідних = --------------------------------------------------------------------------------для обігу
Середнє число оборотів грошей як засобу обігу та засобу
платежу

Дещо іншої точки зору, дотримувався представник кількісної теорії
грошей С. Фішер, який сформулював наступне рівняння:
M x V = P x Q,

де

M – кількість грошей в обігу
V – швидкість обертання грошей
P – середня ціна товарів і послуг
Q – кількість реалізованих товарів і послуг

Отже, головний принцип грошового обігу – обмеження грошової
маси реальними реальними потребами товарообороту. Перебільшення
маси грошей в обігу, приводе до їх знецінення.
Зворотний вплив на кількість грошей, необхідних для обігу,
здійснюють:
- ступінь розвитку кредиту (обсяг товарів, що продаються в кредит);
- розвиток безготівкових розрахунків;
- швидкість обертання грошей.
При системі металевого обігу, кількість грошей регулювалась
стихійно, за допомогою функції грошей в якості скарбу. Якщо потреба в
грошах зменшувалась, то їх надлишки (золото) уходили до скарбу, якщо
збільшувалась – повертались звідти.
5. Вимірювання грошової маси
Найважливішим показником грошового обігу є грошова маса –
сукупний обсяг платіжних засобів, що обслуговує господарський обіг і
належить приватним особам, підприємствам і державі. Для аналізу
кількісних змін грошового обороту на певну дату і за певний період, а
також для розробки заходів з регулювання обсягу грошової маси
використовують систему грошових агрегатів:
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М1 – готівкові гроші в обігу та кошти на поточних рахунках
М2 = М1 + термінові та ощадні внески в комерційних банках терміном до
4 років
М3 = М2 + ощадні внески в спеціалізованих кредитних установах
М4 = М3 + крупні довгострокові сертифікати комерційних банків
У грошовій масі розрізняють активні гроші, що беруть участь у
готівковому та безготівковому обороті, та пасивні (заощадження, резерви,
залишки на рахунках), які можуть бути використані в операціях лише
потенційно.
6. Швидкість обертання грошей
Зміна обсягу грошової маси може бути результатом як збільшення
кількості грошей в обігу, так і прискоренням їх обороту. Показник
швидкості обертання грошей характеризується кількісним повторенням
одними й тими ж грошовими одиницями функцій платежу та обігу за
певний період.
Кількість оборотів, яку здійснюють готівкові гроші (Ко) дорівнює:
Г
Ко = ------- , де
Мо

Г – сума готівкових грошових надходжень до
банків протягом року
Мо – кількість готівкових грошей в обігу за рік

Тоді, тривалість обороту в днях (Тд), буде показувати кількість
днів, за яку одна грошова одиниця здійснює оборот:
360
Тд = ------Ко
Поряд з цими показниками в капіталістичних країнах обчислюють
2 показники: колообіг доходів юридичних та фізичних осіб, та платіжний
оборот, що відображає обсяг спекулятивних операцій, що не входять до
ВНП.
Згідно до закону грошового обігу, швидкість обертання грошей,
може бути одним з факторів, що викликають інфляцію. Зміна швидкості
обертання
грошей
залежить
від
багатьох
факторів:
як
загальноекономічних (циклічність економічного розвитку, темпи
економічного зростання), так і суто монетарних (розвиток
взаєморозрахунків, рівень процента).
7. Гроші та обіг продуктів і доходів
Домогосподарства здатні вилучати гроші з обігу, створюючи
заощадження, тобто вилучаючи гроші з обігу. Поповнення грошової маси
та прискорення темпів економічного зростання здійснюються завдяки
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інвестиціям, які здійснюють фірми. Переміщення грошових потоків та
перетворення заощаджень на інвестиції можливе завдяки існуванню
фінансових ринків.
Фінансові ринки складаються з багатьох різноманітних каналів, за
якими грошові кошти переходять від домогосподарств до фірм. Ці канали
можна поділити на 2 основні групи:
1) канали прямого фінансування, з яких виділяють 2 підгрупи:
1.1. будь-яка угода, за якою фірма отримує кошти для інвестицій, а в
обмін надає частину своєї власності (наприклад продаж акцій);
1.2. фінансування шляхом отримання позики, тобто отримання
грошей з їх майбутнім поверненням, без надання права
власності кредитору (наприклад продаж облігацій).
2) канали непрямого фінансування, коли кошти проходять через
фінансових посередників (банки, фонди, страхові компанії та ін.) від
населення до фірм.
Висновки: грошовий обіг є кровоносною системою економіки, він
здійснює безпосередній вплив на загальноекономічний стан держави.
Дедалі зростаючі обсяги безготівкових розрахунків вимагають ретельного
розгляду питань, що з ними пов’язані. Не менш важливим є розгляд
закону грошового обігу та вимірювання грошової маси для профілактики
та контролю за темпами інфляції. Загальноекономічний обіг – це логічно
замкнуте коло, в якому роль спиць відіграють фінансові ринки.
Терміни та поняття для самостійного вивчення: суспільне
відтворення, етапи виробництва, оренда, лізинг, валовий національний
продукт, домогосподарство, ресурси, податки, інвестиції.

ТЕМА 3. ГРОШОВА СИСТЕМА (4 год.)
Мета дидактична: Надати слухачам необхідну інформацію щодо
сутності грошової системи та її видів, розглянути сучасний склад
грошової системи та роль її окремих елементів. З’ясувати сутність
інфляції, як невід’ємної складової сучасної економічної системи,
розглянути її позитивні та негативні наслідки. Розглянути головні
механізми грошово-кредитної та антиінфляційної політики держави,
визначити вплив окремих видів грошових реформ на економічний
добробут суспільства.
Мета виховна: створити в студентів правильну уяву щодо ролі грошової
системи як механізму обслуговування економічного сектора, а не
механізму власного збагачення осіб, що здійснюють управління нею; та
неприпустимості їх діяльності в цьому напрямку у випадку майбутньої
роботи в сфері державного управління економіки.
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ПЛАН
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Інфляція, її види.
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Грошові реформи та антиінфляційна політика.
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Рекомендована література:
М.І. Савлук. Гроші та кредит.
В.М. Иванов. Деньги и кредит.
А. Гальчинський. Теорія грошей.
К. МакКоннелл, С. Брю. Економикс.
П. Самуельсон, В. Нордгауз. Макроекономіка.

Нормативно-правове забезпечення:
ЗУ „Про банки і банківську діяльність”.
Навчально-методичне забезпечення:
Таблиця: „Крива Філіпса”.
1. Сутність та види грошових систем
Грошова система – це форми організації грошового обігу, що
склались історично і закріплені національним законодавством. В
залежності від видів грошей розрізняють грошові системи двох типів:
1) система металевого обігу, яка базується на дійсних грошах (золото,
срібло), які виконують всі п’ять функцій, а існуючі банкноти без
перешкод обмінюються на дійсні гроші;
2) система паперово-кредитного обігу, при якій дійсні гроші не
приймають участі в обігу, вони замінені на умовні знаки вартості –
паперово-кредитні гроші.
В залежності від кількості металів, що використовуються у вигляді
бази грошового обігу, виділяють 2 види металевих грошових систем:
- біметалізм, система, в якій роль загального еквівалента закріплена за
двома металами (золотом та сріблом), і встановлюються 2 ціни на 1
товар;
- монометалізм, грошова система, в якій один метал виконує функцію
загального еквівалента.
У більшості країн світу, срібний монометалізм історично змінився
на золотий.
Існує 3 види золотого монометалізму:
- золотомонетний,
- золотозлитковий,
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золотодевізний (при якому банкноти обмінюються на золоті платіжні
засоби в іноземній валюті).
Сучасна світова грошова система характеризується наступними
рисами:
1) світовими грошима є „спеціальні права займу” – у Міжнародного
валютного фонду – СДР (SDR – Special Drawing Rights), кредитна
одиниця Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) –
ЕКЮ, (ECU – European Currency Unit), та євро;
2) долар США зберігає важливе значення в міжнародних розрахунках і
використовується у валютних резервах інших країн, а також виконує
важливу роль при розрахунках умовної вартості СДР;
3) юридично завершена демонетизація золота, однак воно залишилось
основним грошовим резервом багатьох держав.
-

2. Елементи грошової системи
До грошової системи країни входять, встановлені в законодавчому
порядку:
- найменування грошової одиниці, її співвідношення до іноземних
валют та її умовний золотий вміст;
- валютний курс і режим зовнішньо-валютного обігу;
- види грошових знаків, які є обов’язковими для прийому по всій
території країни;
- умови та порядок грошового обігу;
- ліміти вільної грошової готівки в касах суб’єктів всіх сфер
господарської діяльності;
- методи банківського, фінансового, податкового і аудиторського
контролю за грошовою системою.
Кожна країна визначає для себе грошову систему, в тому числі
резервні активи, грошову одиницю, порядок чеканки монет і емісії
грошових знаків.
Як правило, в кожній країні знаходяться в обігу білети
національного банку (банкноти) або казначейські білети, та розмінна
монета, яка вільно обмінюється на банкноти.
3. Механізми грошово-кредитної політики
Механізм реалізації завдань грошово-кредитної (монетарної) політики
може здійснюватись за допомогою інструментів прямого (директивного)
та опосередкованого впливу на основні параметри грошового обігу. До
найважливіших засобів першої групи можна віднести:
- механізми готівкової емісії;
- встановлення стелі кредиту Центрального банку, що надається уряду
та банківським установам;
- пряме регулювання позичкових операцій банків;
- визначення стелі на вартість кредитних ресурсів, що видаються згідно
з пріоритетами макроекономічної політики для фінансування окремих
галузей економіки;
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обмеження споживчого кредиту.
Методи прямого впливу найбільш поширені в країнах з перехідною
економікою, де механізми реалізації монетарної політики ще не набули
достатньої зрілості.
Система опосередкованого регулювання грошового обігу охоплює
3 класичних методи монетарної політики:
1) здійснення операцій на відкритому ринку;
2) регулювання норми банківських резервів;
3) регулювання облікової ставки процента на позики, що надаються
Центральним банком.
1) Під операціями на відкритому ринку розуміють вільний продаж
державних фондових цінних паперів, до функцій яких відносять:
а) функцію обслуговування державного боргу, пов’язану з дефіцитним
фінансуванням державних витрат і мобілізацією для цього на
фондовому ринку відповідних фінансових ресурсів;
б) функцію регулювання грошової маси в обігу.
Під відкритим ринком розуміють національні та міжнародні
фондові ринки, на яких держава виступає не лише як продавець, а й як
покупець своїх цінних паперів. Успішне функціонування державних
цінних паперів визначається гарантіями високого рівня їх ліквідності,
який досягається завдяки:
- гарантіям отримання високого і стабільного процента;
- надання їм антиінфляційного імунітету (індексація, забезпечення їх
матеріальними цінностями);
- високому рівню інформативного забезпечення учасників ринку;
- наданню податкових пільг, якими користуються фізичні та юридичні
особи при інвестуванні своїх ресурсів у цінні папери держави.
2) Регулювання Центральним банком норми обов’язкових резервів
комерційних банків використовується для вирішення не поточних, а
довготермінових завдань монетарної політики. Гроші, що знаходяться
на резервних рахунках не приносять процента, їх збільшення
негативно позначається на прибутках банків, знижує їх
конкурентоспроможність, але забезпечує більшу вірогідність
повернення грошей вкладникам.
3) Політика регулювання облікової ставки процента, формується на базі
надання Центральними банками позичок кредитним банкам, вона
здійснює вплив на кількість грошей, що знаходиться в обігу.
Поряд з регулюванням облікової ставки, застосовується система
управління нормою процента на позики, що надаються комерційними
банками. Розмір банківського процента безпосередньо впливає на
розвиток ділової активності, попит і пропозицію інвестиційних ресурсів.
З іншого боку, чим нижче величина норми процента, тим більше грошей
залишається на руках в населення і більшу частину грошей, вони
використовують на споживання і навпаки.
-
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4. Інфляція, її види.
Інфляція – це знецінення грошей, виражене у вигляді зростання
загального рівня цін. З однієї наукової позиції, інфляційним вважається
будь-яке підвищення цін, з іншої – тільки те, що викликано
розбалансуванням грошової системи, наприклад: надмірною емісією. За
формами виразу інфляція буває відкритою та прихованою. Прихована
інфляція – це явище, властиве більшою мірою командній системі
економіки, коли незважаючи на підвищення вартості виготовлення
продукції, ціни стримуються державними методами.
За темпами зростання інфляція поділяється на:
- повзучу, до 10% на рік;
- галопуючу, 10-70% на рік;
- гіперінфляцію, більше 100% на рік (МВФ за гіперінфляцію вважає
середньомісячний приріст 50%).
Найбільш негативним явищем в економіці є стагфляція – швидке
знецінення грошей, що супроводжується падінням обсягів виробництва і
зростанням рівня безробіття.
За причинами виникнення розрізняють інфляцію попиту та
інфляцію витрат. В першому випадку мова йде про надлишкову емісію
грошей, що призводить до перевищення попиту над пропозицією, це веде
до зростання цін та стимулює розвиток виробництва. Інфляція витрат
розвивається під впливом цілої низки немонетарних чинників, що
зумовлюють подорожчання виробництва і зростання собівартості одиниці
продукції (підвищення цін на енергоносії, сировину, матеріали,
необґрунтоване
підвищення
заробітної
плати
або
зниження
продуктивності праці). Такий вид інфляції негативно відбивається на
розвитку виробництва.
5. Соціально-економічні наслідки інфляції
Інфляція не завжди призводить до зниження реальних доходів
населення. Вона зменшує купівельну спроможність грошової одиниці, але
її вплив на зниження життєвого рівня відбувається лише тоді, коли
динаміка номінальних доходів відстає від динаміки інфляційного
процесу. Розрізняють поняття номінального доходу (кількість отриманих
грошей), та реального доходу (кількість товарів і послуг, що можна
отримати за ці гроші). Динаміка реального доходу визначається як
різниця між номінальним доходом і інфляцією. Якщо за рік середній
показник номінального доходу зріс на 15%, а ціни на 10%, то реальні
доходи зросли на 5%. Але інфляція завжди негативно відбивається на тих,
хто отримує фіксовані доходи.
При інфляції відбувається перерозподіл доходів між кредиторами і
дебіторами, інфляція зменшує суми боргів.
Інфляція пов’язана з безробіттям, це доводить крива Філіпса, вона
вказує на зворотну залежність між цими
явищами: з підвищенням рівня безробіття, зменшується рівень інфля-
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ції. Значення кривої Філіпса полягає в тому, що вона дає орієнтири
вибору економічної політики держави: або боротьба з інфляцією,
або з безробіттям.
Вищерозглянута стагфляція є явищем винятковим та вкрай негативним.
На підставі статистичних даних доведено, що помірні темпи
інфляції (6-7% на рік) сприяють прискоренню темпів економічного
розвитку. Цей ефект досягається завдяки трьом моментам:
1) Обмежена інфляція стимулює попит населення. Вона викликає
випереджувальні темпи його зростання порівняно з пропозицією
товарної маси, що призводить до зростання цін. Однак, таке
зростання є помірним і передбачуваним, і суб’єкти ринку можуть
пристосуватись до нього і використати для своєї вигоди.
2) Інфляція викликає перерозподіл доходів на користь осіб, які
займаються підприємництвом, це сприяє збільшенню бази для
інвестицій.
3) Передбачуване збільшення цін породжує оптимізм в підприємців
щодо оцінки їх майбутніх прибутків, таким чином стимулюючи
збільшення обсягів виробництва.
Серед негативних наслідків гіперінфляції слід назвати:
1) Розбалансування економічної рівноваги, порушення структури
виробництва.
2) Перелив капіталу з виробництва до сфери обігу (замість
інвестування кошти витрачаються на споживання).
3) Зниження реальних доходів значної частини населення.
4) Криза державних фінансів, що розвивається внаслідок швидкого
знецінення податків та інших надходжень до бюджету, то одночасне
зростання видаткової частини бюджету.
5) Стихійний перехід до бартерних операцій.
6) Падіння валютного курсу.
7) Соціальні кризи, недовіра до влади.
6. Грошові реформи та антиінфляційна політика
Грошові реформи найбільш ефективно здійснюються у вигляді
нуліфікації, реставрації (ревальвації), девальвації, деномінації.
Нуліфікація – оголошення державою всіх грошових одиниць в
обігу недійсними і введення нових.
Реставрація (ревальвація) – відновлення попереднього золотого
вмісту або підвищення умовного золотого вмісту грошової одиниці, тобто
підвищення купівельної спроможності валюти.
Девальвація – зниження золотого вмісту грошової одиниці,
офіційне знецінення валюти.
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Деномінація – метод „закреслення нулів”, збільшення вартості
грошової одиниці.
Антиінфляційна політика здійснюється в 2-х основних напрямках:
дефляційна політика (регулювання попиту) та політика доходів.
Дефляційна політика – це методи обмеження попиту через
грошово-кредитний і податковий механізми шляхом підвищення ставки
процента, податків тощо.
Політика доходів передбачає паралельний контроль за цінами та
зарплатою шляхом їх повного заморожування або встановлення кордонів
їх зростання. Ця політика застосовується рідко, бо стримання цін
викликає дефіцит на деякі товари і діє лише протягом певного часу, а з її
відміною, швидко наздоганяє необхідного рівня.
Якщо метою політики є стримання економічного зростання,
проводять дефляційну політику, якщо його стимулювання – політику
доходів. Якщо її метою є стримання темпів інфляції – паралельно
використовують обидва методи.
Висновки: в сучасному світі золото не відіграє ролі засобу обігу,
історично грошова система паперово-кредитного обігу перемогла систему
металевого обігу. Одним з двох головних негараздів економіки є інфляція
(другим – безробіття), однак далеко не всяка інфляція є небезпечною.
Правильне управління інфляцією за допомогою антиінфляційної та
грошово-кредитної політики – це шлях до позитивних зрушень в
економічній системі.
Терміни та поняття для самостійного вивчення: грошовий обіг,
валютний курс, продуктивність праці, цінні папери, позичковий процент,
емісія, кредит, безробіття, державні фінанси.

ТЕМА 4. РИНОК ГРОШЕЙ (2 год.)
Мета дидактична: визначення сутності та важливості ринку грошей на
сучасному етапі, розгляд різних підходів до визначення ринку грошей, як
частки ринку позичкових капіталів. Розгляд питань щодо попиту на гроші
та пропозиції грошей, їх графічний аналіз; дослідження саморегуляторів
економічної рівноваги на ринку грошей.
Мета виховна: надання студентам інформації щодо специфіки купівліпродажу грошей, ролі фізичних осіб на цивілізованому ринку грошей.
ПЛАН
1. Визначення ринку грошей.
2. Попит на гроші.
3. Пропозиція грошей.
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4. Рівновага на ринку грошей.

1.
2.
3.
4.

Рекомендована література:
А. Гальчинський. Теорія грошей.
В.М. Иванов. Деньги и кредит.
К. МакКоннелл, С. Брю. Економикс.
О. Дзюбик, С. Ривак. Основи економічної теорії.

Нормативно-правове забезпечення:
1. ЗУ „Про банки та банківську діяльність”.
2. ЗУ „Про цінні папери та фондову біржу”.
3. ЗУ „Про інвестиційну діяльність”.
Навчально-методичне забезпечення:
Таблиці: „Попит на гроші”
„Пропозиція грошей”
„Рівновага на ринку грошей”
1. Визначення ринку грошей
При розгляді специфіки ринку грошей, слід згадати проблему
визначення вартості грошей та їхньої ціни. Аналізуючи товар, зрозуміло,
що його вартість визначається витратами праці. Гроші, як структурна
ланка загального процесу ціноутворення, не мають власної ціни. На їх
основі визначається ціна інших товарів, які продаються і купуються на
ринку. Специфікою грошей є те, що їх ціною є позичковий процент.
Рівень процента на ринку грошей є базовим для визначення
процента на всьому ринку позичкових капіталів. З економічної точки
зору, на ринку грошей відбувається взаємодія наступних факторів:
грошова маса, дохід, норма процента.
Наведемо найбільш розповсюджені визначення ринку грошей, як
ринку високоліквідних активів: 1) Ринок грошей – це сектор або частина
ринку боргових капіталів, де здійснюються короткострокові депозитноборгові операції (терміном до 1 року), який обумовлює рух оборотних
засобів підприємств та організацій, короткострокових операцій банків,
установ, держави та населення.
2) Ринок грошей – це ринок, на якому попит на гроші та пропозиція
грошей, визначають процентну ставку або рівень процентних ставок.
3) Ринок грошей – це мережа спеціальних банківсько-фінансових установ,
які забезпечують взаємодію попиту на гроші та пропозиції грошей, як
специфічного товару.
Об’єктом купівлі-продажу на ринку грошей є тимчасово вільні
грошові засоби. Суб’єктами ринку грошей є комерційні банки, брокери та
дилери, фірми, кредитні установи, держава, населення.
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Крива попиту на гроші
для операцій

Відсоткова ставка

2. Попит на гроші
Дві основні причини визначають обсяг попиту на гроші: 1) попит
на гроші для операцій (купівлі-продажу) в поточному періоді; 2) попит на
гроші для накопичення купівельної спроможності на майбутнє (попит на
гроші з боку активів).
Обсяг попиту на гроші для операцій визначається головним чином
номінальним ВВП і кількістю операцій, які обслуговуються однією
грошовою одиницею за певний відрізок часу. Наприклад: номінальний
ВВП дорівнює 30 млрд. гривень, швидкість оберту однієї грошової
одиниці три рази за рік. Тоді кількість грошей для реалізації ВВП = 30/3 =
10 млрд. гривень.
За допомогою графіка цю закономірність можна відобразити таким
чином:

попит на гроші для операцій

Люди витрачають не всі гроші в ту мить коли отримують грошові
доходи. Частина грошей залишається для придбання товарів та послуг у
наступний період. Ці гроші можуть зберігатися в формі готівки,
безстрокових вкладів. В такій формі вони зберігають найвищу ступінь
ліквідності. Але додаткового доходу або не дають (готівка), або дають
невеликий відсоток (безстрокові депозити). Якщо на ці гроші купити
цінні папери, то за період їх зберігання вони принесуть додатковий дохід
у залежності від відсоткової ставки по цінним паперам. Чим вище
відсоткова ставка, тим більше заощаджень буде не в грошовій формі, а в
цінних паперах. Але ступінь ліквідності зменшиться. Таким чином можна
зробити висновок: чим вища відсоткова ставка цінних паперів, тим
менший попит на гроші з боку активів і навпаки. Ця залежність графічно
виглядає так:
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відсоткова ставка
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попит на гроші з боку активів

Загальний попит на гроші складається з попиту на гроші для
операцій і попиту на гроші з боку активів. Для його графічного
відображення треба спочатку на горизонтальній осі відкласти обсяг
попиту на гроші для операцій і обсяг попиту на гроші з боку активів при
нульовій відсотковій ставці (коли всі збереження знаходяться в грошовій
формі). Тоді знайти на кривій попиту на гроші для операцій ту відсоткову
ставку, яка спонукатиме всі заощадження зберігати в цінних паперах. Цю
точку з’єднати з точкою на горизонтальній осі, що визначає загальний
попит на гроші при нульовій відсотковій ставці. Цей графік дає
можливість визначити загальний попит на гроші при відповідній ставці
цінних паперів.
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Треба мати на увазі, якщо попит на гроші для операцій збільшиться
(зросте номінальний ВВП), чи зменшиться (скоротиться номінальний
ВВП), то крива загального попиту на гроші зміститься в тому ж напрямку.
3. Пропозиція грошей
Пропозиція грошей – це бажання суб’єктів економічної діяльності
позичити певну частину своїх активів заради отримання певного
прибутку при існуючому рівні ставки процента. На рівні окремого
суб’єкта, пропозиція грошей залежить від прибутковості вкладання їх в
фінансові активи, та від ставки процента. В широкому,
макроекономічному значенні пропозиція грошей це загальна маса грошей
в обігу, яка не змінюється в залежності від ставки процента.
Тому пропозиція грошей – це постійний фактор, що не залежить від
прибутковості фінансових активів та ставки процента. При збільшенні чи
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зменшенні грошової маси в обігу, пряма АSm зсунеться вліво чи вправо,
не змінюючи свого вертикального положення.
Пропозиція грошей утворюється за рахунок:
1) емісії Центрального банку;
2) реального виробництва товарів та послуг;
3) надання грошей в кредит юридичними і фізичними особами.
4. Рівновага на ринку грошей
Здається, що формула ADm=ASm є цілком логічною та
закономірною, бо мало хто відмовиться від використання грошей для
власного збагачення в разі їх наявності. Але надлишок грошової емісії є
серйозною макроекономічною проблемою, тому визначення попиту на
гроші і прогнозування ділової активності є фундаментом емісійної
діяльності.

Рівновага на ринку грошей визначає рівноважну ціну користування
грошима – рівноважну ставку процента. Ринок грошей, як і будь-який
ринок має механізми саморегулювання. При зменшенні пропозиції
грошей з ASm до AS1 виникне нестача грошей, це викличе продаж
багатьох активів, наприклад у вигляді цінних паперів. Поява багатьох
цінних паперів на ринку, а значить поява можливості альтернативного
використання грошей змусить банки підняти ставку %, щоб люди не
купували цінні папери за низькими цінами, таким чином рівновага
відновиться.
Збільшення пропозиції з ASm до AS2 викличе надлишок грошей,
які люди будуть бажати вкласти в інші активи, що призведе до значного
підвищення цін на акції, тому банки зможуть функціонувати більш
ефективно, використовуючи більш низьку ставку процента.
Висновки: ринок грошей є головним елементом ринку позичкових
капіталів, на якому в результаті взаємодії попиту і пропозиції грошей,
встановлюється рівноважна ставка процента, яка є базою для визначення
ціни на інші позичкові капітали. Рівновага на ринку грошей є
обов’язковою складовою економічної стабільності держави.
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Терміни та поняття для самостійного вивчення: ринок, позичковий
процент, грошова маса, доход, ринок високоліквідних активів, ліквідність,
валовий внутрішній продукт.

ТЕМА 5. КРЕДИТ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ (6 год.)
Мета дидактична: з’ясувати важливість кредиту, визначити його
суб’єкти та функції, усвідомити важливість різних форм кредиту для
безперервності процесу суспільного відтворення.
Мета виховна: усвідомити важливість чесної участі в кредитних
операціях, роль розвитку споживчого кредиту в умовах низької
платоспроможності населення регіонів України.
ПЛАН
1. Сутність кредиту.
2. Суб’єкти, принципи та етапи кредитування.
3. Функції кредиту.
а) перерозподільча функція;
б) функція заміщення готівкових грошей кредитними операціями.
4. Основні ознаки класифікації видів кредиту.
5. Міжгосподарський кредит.
6. Банківський кредит та його цілі.
7. Державний кредит.
8. Споживчий кредит.
9. Економічні кордони кредиту.
10. Роль кредиту.
11. Кредит в міжнародних економічних відносинах.
12. Кредитні реформи.
Рекомендована література:
1. А.С. Гальчинський. Теорія грошей. – К.: Основи, 1996
2. В.Д. Лагутін. Гроші та грошовий обіг. Навчальний посібник. “Знання”,
Київ, 1998
3. Гроші та кредит. За ред. Савлука М.І., - К.: Либідь, 1992
4. Л.М. Фільштейн „Грошовий обіг та кредит” Кіровоград, Центральноукраїнське видавництво, 1995.
Нормативно-правове забезпечення:
1. ЗУ „Про банки і банківську діяльність”.
2. ЗУ „Про цінні папери і фондову біржу”.
3. ЗУ „Про інвестиційну діяльність”.
Виробнича діяльність підприємства будь-якої форми власності
здійснюється з допомогою власних та запозичених коштів суб’єктів
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підприємницької діяльності. Від можливості швидкого отримання
кредиту значною мірою залежать темпи економічного зростання держави.
Об’єктивна необхідність кредиту визначається потребами збільшення
обсягів національного виробництва для зростаючих потреб суспільства.
1. Сутність кредиту
Кредит – це відносини, що виникають між позикодавцем
(кредитором) і позичальником (дебітором) з приводу мобілізації
тимчасово вільних грошових коштів та їх використання на умовах
повернення та плати за використання.
Інституційними ланками кредитної системи є банки (Центральний,
державні комерційні та комерційні), а також усілякі небанківські
фінансово-кредитні установи. Ступінь розвитку кредитних відносин
країни значною мірою визначається розгалуженістю мережі та ступенем
функціонального розвитку небанківських кредитних установ.
Особливістю кредитних угод є те, що незалежно від форми надання
кредиту, грошової чи товарної, завершальна стадія завжди здійснюється в
грошовій формі.
Загальноекономічною причиною існування кредиту є товарне
виробництво та необхідність, незалежно від наявності чи відсутності
грошей, забезпечення безперервності процесу виробництва. Можливість
функціонування кредиту визначає тимчасове вивільнення грошових
засобів та появу тимчасової потреби в них, у процесі руху виробничих
фондів підприємств. В окремих підприємств можуть виникнути як
тимчасовий надлишок засобів, так і потреба в додаткових грошових
ресурсах.
В результаті кредитної діяльності виникає можливість поповнити
тимчасову нестачу коштів одних господарських одиниць за рахунок
тимчасового надлишку інших на основі двосторонньої економічної
зацікавленості.
2. Суб’єкти, принципи та етапи кредитування
Кредитні відносини можуть виникати між:
- банками всіх форм власності і суб’єктами кредитування всіх форм
власності;
- банками і населенням;
- банками і бюджетними та страховими органами;
- банками і спеціальними кредитними установами;
- кредитними установами, населенням та підприємствами;
- банками і державою.
Двома основними суб’єктами кредитних угод виступають
кредитор (позикодавець) і дебітор (позичальник).
Кредитор надає певні кошти в тимчасове користування. Джерелом
для надання позики можуть бути як власні кошти кредитора, так і
позичені. Банки представляють собою множину кредиторів тимчасово
вільні кошти яких закумульовані в них. Банки можуть надавати позику у
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вигляді не тільки власних, та позичених коштів, а також у вигляді
емітованих засобів (цінних паперів). В якості кредиторів можуть
виступати підприємства, акціонерні товариства, страхові та інвестиційні
компанії, фізичні особи, держава.
Позичальник – це суб’єкт кредитних відносин, який отримує
позику. В якості позичальників можуть виступати юридичні та фізичні
особи, державні підприємства, установи, організації, банки. Для
отримання кредиту позичальник повинен надати кредитору юридичні та
економічні гарантії повернення отриманих коштів в кінці визначеного
терміну. Позичальник повинен повернути кошти,
сплативши за
використання позичковий процент.
Принципи кредитування: 1) повернення, 2)
терміновість, 3)
забезпеченість, 4) платність, 5) цільове призначення.
Етапи кредитування: 1) акумуляція (накопичення) коштів у
кредитора; 2) надання позичальником заявки та обґрунтування кредиту;
3) отримання кредиту; 4) використання коштів; 5) накопичення коштів у
позичальника; 6) повернення коштів позичальником; 7) отримання
кредитором процента.
3. Функції кредиту
а) перерозподільча функція
Кредит сприяє:
- формуванню і оновленню виробничого потенціалу;
- прискоренню обігу грошових коштів;
- підвищенню ефективності господарської діяльності.
За допомогою перерозподільчої функції кредиту відбувається
перерозподіл коштів з метою забезпечення ними суб’єктів господарської
діяльності які їх потребують. Але не всякий перерозподіл є кредитним.
Особливістю кредитного перерозподілу є те, що він охоплює тимчасово
вільні кошти, а якщо їх немає, то кредитор сам спочатку отримує позику,
тобто має місце вторинний розподіл кредиту. Обсяги кредитного
перерозподілу значно більше обсягів ресурсів, що перерозподіляються
через бюджет. Перевагою кредитного розподілу є його повернення, що
дозволяє надавати кошти в кредит декілька разів протягом певного
періоду, в той час як перерозподіл бюджетних ресурсів визначається на
весь календарний період при плануванні бюджету.
Можливість надання кредиту в товарній формі значно розширює
кордони перерозподілу через кредитну сферу.
Перерозподіл між суб’єктами кредитних відносин розташованих на
різних територіях створюють міжтериторіальний перерозподіл. Відомі
також внутрігалузевий та міжгалузевий види кредитного перерозподілу.
б) функція заміщення готівкових грошей кредитними
операціями
Ця функція
пов’язана із функціонуванням грошового обігу
переважно в безготівковій формі. Зберігаючи гроші в банку клієнти
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вступають з ним в кредитні відносини, крім того відбувається заміна
готівкових грошей кредитними операціями у вигляді
записів по
банківським рахункам. Безготівкові розрахунки є кредитними, бо терміни
відвантаження продукції та її оплати не співпадають. В залежності від
того, що відбувається першим: відвантаження продукції чи її оплата, або
постачальник кредитує отримувача, або навпаки.
Поряд із розвитком безготівкового обороту виділяють таке
функціональне призначення кредиту, як заміна в обігу золота на кредитні
гроші. В процесі руху кредиту створюються спеціальні засоби обігу, що
замінюють дійсні гроші (золото). До них відносять: банкноти і монети,
векселі, чеки, акції, депозитні сертифікати та облігації. Функціонування
кредитних засобів обігу вже не сприймається як тимчасове заміщення
дійсних грошей. Нова кредитна форма грошей перемогла, вона більш
економічна і здатна забезпечити більш раціональну організацію
господарства.
4. Основні ознаки класифікації видів кредиту
В залежності від форми надання розрізняють види кредиту:
товарний та грошовий. В товарній формі кредитні відносини виникають
між продавцями та покупцями, коли останні отримують товари чи
послуги з відстроченням платежу, це є комерційний кредит. Якщо в
покупця немає грошей для придбання товару, то він може бути
добровільно передан продавцем покупцю в кредит, а факт передачі
оформлюється векселем.
Грошовий кредит – це перш за все банківський кредит, кредитні
відносини між банками і клієнтами виникають не лише при отримані
клієнтами кредиту, а й при вкладанні ними своїх грошових коштів у
вигляді внесків на поточних та депозитних рахунках. Банківський кредит
обумовлює не лише обіг товарів, а й накопичення капіталу.
В залежності від цільового використання кредит буває виробничим
або споживчим. В залежності від забезпеченості кредити бувають:
забезпеченими або ломбардними та незабезпеченими або бланковими.
Більша частина кредитів надається під забезпечення.
За терміном надання розрізняють:
- термінові, що надаються на визначений в договорі термін коротко(до 1 року), середньострокові (1-3 роки) довгострокові (більше 3
років);
- до запиту, видані на невизначений термін, які за вимогою
кредитора, повинні бути негайно повернені у визначений ним
термін;
- прострочені, термін повернення яких вже минув;
- відстрочені, термін повернення яких перенесено.
В залежності від організації кредитних відносин розрізняють
міжгосподарський, банківський та державний кредити.
5. Міжгосподарський кредит
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Це кредитні відносини, які виникають між окремими
підприємствами, організаціями, господарськими товариствами в процесі
їх взаєморозрахунків; а також між підприємствами, організаціями та
господарськими товариствами з одного боку, та органами галузевого
управління в процесі їх фінансових взаємовідносин. Цей вид кредиту
включає до себе:
1. Комерційний кредит;
2. Дебіторсько-кредиторську заборгованість, яка виникає між
суб’єктами господарської діяльності, причиною виникнення
якої є розрив в часі між передачею грошей та товару, та
господарські негаразди;
3. Тимчасову фінансову допомогу, яку надають своїм
підприємствам органи галузевого управління на умовах
повернення.
6. Банківський кредит, та його цілі
Це система кредитних відносин, в якій однією зі сторін (в ролі
кредитора або дебітора) виступає банк. Банківський кредит надається
головним чином комерційними банками для вирішення наступних задач:
- збільшення основного та оборотного капіталів господарських
суб’єктів;
- задоволення потреб споживання населення;
- викупу державного майна;
- для інших цілей за умов існування розбіжностей в надходженні
платежів в процесі кругообігу власного капіталу.
Банки можуть надавати позики, як у національній, так і в іноземній
валюті. Кредити видаються на підставі укладеного кредитного договору
для кожного позичальника окремо, так щоб ступінь ризику банка був
мінімальним. У випадку прийняття органами влади постанови про
пільгове кредитування, компенсацію збитків банків здійснюють органи,
що прийняли це рішення, або за рахунок коштів відповідних бюджетів.
Існують прямі та непрямі (через посередника) банківські кредити:
За ступенем ризику банківські позики класифікуються наступним
чином:
- стандартні;
- з підвищеним ризиком (субстандартні);
- відстрочені (пролонговані);
- безнадійні до погашення.
7. Державний кредит
Це система кредитних відносин в яких роль позичальника виконує
держава в особі її органів (Міністерство фінансів, та органи місцевої
влади), а кредитора – фізичні та юридичні особи, метою яких є покриття
бюджетного дефіциту без здійснення паперово-грошової емісії.
Державний кредит здійснюється в якості заходів стабілізації грошового
обігу.
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В залежності від позичальника державний кредит буває
централізованим (Міністерство фінансів), та децентралізованим (місцеві
органи влади). За місцем отримання розрізняють внутрішні та зовнішні
державні кредити, за терміном коротко- (до 1 року), середньо- (до 5
років), та довгострокові (більше 5 років) кредити. В залежності від форми
оформлення кредитних відносин – облігаційні та безоблігаційні.
Безоблігаційні займи здійснюються у вигляді емісії казначейських
зобов’язань, векселів, також до безоблігаційного займу належить
кредитування Центральним банком державного бюджету.
8. Споживчий кредит
Споживчий кредит – це відносини з приводу кредитування
кінцевого споживання, він відрізняється від позик, що надаються
підприємствам для виробничих цілей. Продаж товарів населенню в
кредит збільшує його платоспроможний попит, покращує життєвий
рівень, прискорює реалізацію товарних запасів підприємств, сприяє
створенню нових виробничих та суспільних фондів. В ролі кредиторів
виступають банки, ломбарди, каси взаємодопомоги, кредитні спілки,
професійні спілки, підприємства, установи, організації.
Класифікація споживчих кредитів здійснюється за такими
ознаками:
- за цільовим призначенням;
- за суб’єктами кредиту – банківські та небанківські;
- способами організації надання – організовані та неорганізовані,
прямі та непрямі;
- формами надання: товарні та грошові;
- за ступенем покриття позикою ціни: позики на повну вартість або
часткові;
- способом погашення – поступове повернення або разовою сплатою;
- терміном: коротко-, середньо-, та довгострокові.
В залежності від цільового призначення споживчі кредити
поділяються на:
- інвестиційні (будівництво або придбання житла);
- для купівлі товарів та послуг;
- на розвиток особистих господарств;
- цільові кредити окремим соціальним групам (студенти, молоді
сім’ї) на пільгових умовах.
Лізинговий кредит – це відносини між юридично самостійними
особами з приводу передачи в оренду засобів праці, на певний термін з
правом викупу..
Іпотечний кредит – кредит під заставу землі, будівель, нерухомості.
9. Економічні кордони кредиту
На макроекономічному рівні виділяють декілька видів кордонів
кредиту, які показують межу розповсюдження відносин з приводу
акумуляції та розміщення позичкового фонду. Позичковий фонд – це
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економічний центр кредитної діяльності, що формується переважно в
банках, це закумульовані тимчасово вільні кошти країни, що можуть
надаватись у кредит з метою стимулювання економічної активності.
Позичковий фонд створюється за рахунок:
- грошових засобів, резервів і цільових фондів господарських органів
всіх форм власності;
- грошових запасів, резервів і цільових фондів громадських
організацій, спілок, бюджетів;
- грошових засобів населення;
- власних та запозичених коштів банків та НБУ.
Розрізняють зовнішні та внутрішні кордони кредиту. Під зовнішніми
кордонами кредиту розуміють їх якісне відокремлення в часі та просторі,
від всіх інших відносин, тобто загальну потребу в кредитних засобах. До
факторів, що впливають на зовнішні кордони кредиту належать:
- рівень розвитку виробництва;
- обсяг та структура існуючих кредитних ресурсів;
- рівень забезпечення грошового обігу платіжними засобами;
- фінансовий стан господарюючих суб’єктів;
- співвідношення використовуємих форм кредиту;
- структура кредитної системи та кредитний механізм;
- система ціноутворення;
- рівень цін та багато інших факторів.
Внутрішні кордони показують межу розвитку окремих форм
кредиту в межах зовнішнього кордону, тобто співвідношення частин в
межах цілого.
В залежності від функцій, що виконує кредит розрізняють
перерозподільчий та емісійний кордони. Перерозподільчий кордон
визначається обсягом кредитних ресурсів певного господарства. Емісійні
кредити видаються під ще не виготовлену продукцію та прямо впливають
на сукупну грошову масу. Їх обсяг визначається об’єктивно
обґрунтованим емісійним кордоном кредиту виходячи з потреби закону
грошового обігу.
10. Роль кредиту
В ринковій економіці кредит є інструментом безпосереднього
регулювання процесів безперервного відтворення. Регулюючий вплив
кредиту проявляється одночасно на макрорівні через державну кредитну
політику, та на мікрорівні через відносини на рівні окремих юридичних та
фізичних осіб. Кредит обслуговує процес розширеного відтворення та
виступає як фактор його неперервності, через механізм перерозподілу
вільних ресурсів, а також за рахунок його стимулюючих якостей, що
виражені в раціональному використанні позичених засобів.
Завдяки
кредитним
відносинам
зникає
необхідність
в
обов’язковому накопиченні власних засобів та відбувається більш швидке
введення ресурсів у господарський обіг за рахунок економії часу при
закупівлі сировини, матеріалів тощо. Крім того необхідність повернення
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позичених
коштів спонукає позичальника підвищувати не тільки
ефективність виробництва, а й його швидкість. Державна кредитна
політика здійснює вплив на формування структури та пропорцій
суспільного господарства спрямовуючи вільні кошти на кредитування
(інколи й пільгового) малорозвинутих галузей.
Важливу роль відіграє кредит у процесі НТП. Підвищення
технічного та технологічного рівнів суспільного відтворення
здійснюється за допомогою кредиту шляхами стимулювання збільшення
обсягів виробництва. Для подальшого розвитку НТП через механізм
кредитної політики держави здійснюється пріоритетне кредитування
науковомістких галузей та інноваційних банків, що спеціалізуються на
кредитуванні нових технічних та технологічних проектів. Застосування
прогресивних технологій сприяє скороченню обсягів важкої фізичної
праці, сприяє зростанню суспільної продуктивності праці та доходів
населення.
11. Кредит в міжнародних економічних відносинах
Міжнародний кредит – це тимчасова передача товарних або
грошових ресурсів суб’єктами економічної діяльності однієї держави для
використання їх суб’єктами іншої держави.
До суб’єктів міжнародного кредиту відносять: уряди держав,
Центральні банки, міжнародні валютно-кредитні організації, комерційні
банки, юридичні особи, Міжнародний валютний фонд, Європейський
банк реконструкції та розвитку.
При
погашенні
кредитів
використовують
пропорційний,
прогресивний та одноразовий методи. При пропорційному методі кредит
погашається рівними сумами через визначені проміжки часу, при
прогресивному відбувається поступове зростання обсягів платежів, при
одноразовому – вся сума повертається разом.
Найбільш розповсюдженими формами міжнародного кредиту є
банківський, державний та комерційний.
Міжнародний кредит може реєструватись у вигляді таких
документів: тратта (переказний вексель), депозитний сертифікат,
облігація. Консорціальні кредити – видаються групами банків, які
організовані найкрупнішим банком для здійснення загальних кредитних
та інших операцій.
12.Кредитні реформи
Кредитні реформи – це сукупність державних заходів, спрямованих
на зміну: - складу і структури кредитної системи,
- форм кредиту,
- механізму кредитування.
Серед найбільш поширених причин, що викликають проведення
кредитних реформ – націоналізація центральних банків, комерційних
банків та страхових компаній, введення нових форм безготівкових
розрахунків, введення нової банківської системи.
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В Україні після проголошення незалежності кредитна система
практично була уламком загальнодержавної системи СРСР. Тому 19911993 роки були періодом становлення і формування банківських
структур, в результаті чого було створено дворівневу банківську систему:
1 рівень – Державні банки – НБУ, Ощадний банк, Експортно-Імпортний
банк; 2 рівень – комерційні банки.
Найбільш ефективно функціонуючими банками в Кіровоградській
області на теперішній момент є „Промінвестбанк”, „Укрсоцбанк”,
„Правексбанк” , банк „Аваль”, „Приватбанк”.
Висновки: розвиток кредиту та його окремих видів сприяє збільшенню
обсягів національного виробництва, покращенню матеріального
добробуту населення. Найсерйозніші проблеми кредитного сектору
України, це, по-перше, складність отримання кредиту і недостатність
розвитку його окремих видів, таких як, наприклад споживчий кредит; та,
по-друге, мала кількість банків, що не дає розвиватись банківський
конкуренції.
Терміни та поняття для самостійного
сертифікати, лізинг, іпотека, валюта.

вивчення:

депозитні

ТЕМА 6. КРЕДИТНА СИСТЕМА (2 год.)
Мета дидактична: визначити сутність та структуру сучасної кредитної
системи, розглянути її окремі складові елементи, їх роль, функції та
значення. Окреме завдання полягає у засвоєнні питання „Страхові
компанії та пенсійні фонди”, ролі спеціалізованих небанківських
кредитних установ у розвитку кредитного сектора економіки, стані
розвитку кредитної системи України.
Мета виховна: надання студентам повної інформації щодо діяльності
благодійних фондів як структурних елементів кредитної системи.
Визначення перспектив розвитку пенсійних фондів та їх ролі у
формуванні нової пенсійної системи України.
ПЛАН
1.
2.
3.
4.
5.

Сутність кредитної системи.
Структура сучасної кредитної системи.
Банки.
Страхові компанії та пенсійні фонди.
Небанківські кредитні організації.

Рекомендована література:
1. А.С. Гальчинський. Теорія грошей. – К.: Основи, 1996
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2. В.Д. Лагутін. Гроші та грошовий обіг. Навчальний посібник. „Знання”,
Київ, 1998
3. Гроші та кредит. За ред. Савлука М.І., - К.: Либідь, 1992
4. Л.М. Фільштейн „Грошовий обіг та кредит” Кіровоград, Центральноукраїнське видавництво, 1995.
Нормативно-правове забезпечення:
1. ЗУ „Про банки і банківську діяльність”.
2. ЗУ „Про цінні папери і фондову біржу”.
3. ЗУ „Про інвестиційну діяльність”.
1. Сутність кредитної системи.
Сучасна кредитна система – це сукупність різноманітних кредитнофінансових установ, що працюють на ринку позичкових капіталів та
здійснюють акумуляцію та мобілізацію грошового капіталу.
Слід розрізняти поняття кредитний механізм та кредитна політика.
Кредитний механізм – це певна сукупність принципів, організаційних
форм, методів і правил, що регулюються законодавством та забезпечують
необхідні умови реалізації кредитних відносин. Він складається з
наступних елементів:
1) система зв’язку з акумуляції та мобілізації грошових активів між
кредитними інститутами та різними секторами економіки;
2) відносини, пов’язані з перерозподілом грошових коштів поміж
кредитних установ в межах існуючого ринку капіталу;
3) відносини між кредитними інститутами та іноземними клієнтами.
Кредитна політика охоплює систему фінансово-кредитних заходів
держави, які здійснюються Центральним банком, або іншими
виконавчими структурами держави, що спрямовані на досягнення певних
економічних цілей.
Кредитні відносини та інститути, що забезпечують їх
функціонування, кредитний механізм та кредитна політика формують
кредитну систему, яка є складовою грошово-кредитної системи.

1.
2.

3.
4.

2. Структура сучасної кредитної системи
Сучасна кредитна система складається з наступних елементів:
Центральний банк, державні та напівдержавні банки.
Банківський сектор: - комерційні;
- ощадні;
- інвестиційні;
- іпотечні;
- спеціалізовані банки.
Страховий сектор: страхові компанії та пенсійні фонди.
Спеціалізовані небанківські фінансово-кредитні інститути:
- інвестиційні компанії;
- фінансові компанії;
- благодійні фонди;
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трастові компанії;
позиково-ощадні асоціації;
кредитні спілки.
Така структура є типовою для більшості розвинутих країн, її
називають чотирирівневою (або трирівневою, коли страховий сектор
поєднують із четвертим). Кредитні системи малорозвинутих країн, як
правило складаються з двох перших рівнів. За ступенем розвитку
елементів кредитної системи можна робити висновки про загальний стан
розвитку виробництва.
Кредитна система України знаходиться в аморфному стані і не має
чітко визначеної структури. Не зазнають змін лише 2 перших елементи, з
яких складається банківська система України.
-

3. Банки
Банки виникли як спеціальні інституції для зберігання цінностей,
акумуляції грошей, виконання посередницьких функцій у розрахунках та
кредитних операціях. Банки виконують наступні функції:
1) акумуляція і зберігання грошових засобів суб’єктів фінансовогосподарської діяльності, створення позичкового капіталу;
2) здійснення посередницької діяльності в грошових розрахунках між
суб’єктами фінансових відносин;
3) надання кредиту, кредитна участь у фінансово-економічному обігу
грошей;
4) емісія платіжних засобів і цінних паперів.
Створення і функціонування банків пов’язане з двома
взаємообумовленими процесами:
- спеціалізація виробничо-господарської діяльності обумовлює
спеціалізацію банків разом із розширенням їх внутригалузевих
функцій;
- концентрація виробничої діяльності викликає концентрацію
фінансового капіталу.
За формою власності банки поділяють на:
- державні;
- змішані (частково державні);
- міждержавні (ЄБРР, Європейський інвестиційний банк);
- акціонерні (відкритого чи закритого типу);
- неакціонерні (приватні або змішані);
- кооперативні;
- муніципальні та комунальні (знаходяться у власності органів
місцевої влади).
В залежності від спектру дій, що виконують банки їх поділяють на
універсальні та спеціалізовані.
В залежності від охоплення територій, на яких виконуються
операції, розрізняють регіональні, республіканські та міжнародні банки.
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Всі банки України, крім НБУ є комерційними. Існує 2 державних
комерційних банки, це Український експортно-імпортний банк
(Ексімбанк), та Ощадний банк України.
Всі операції банків, поділяють на активні та пасивні. Пасивними
наз. операції, за допомогою яких банки утворюють позичкові ресурси
(прийом та зберігання вкладів). Активними наз. операції, пов’язані з
наданням кредитів позичальникам.
4. Страхові компанії та пенсійні фонди
Розвитку та збільшенню кількості небанківських кредитних
організацій сприяли 3 основі причини:
1) зростання доходів населення;
2) активний розвиток ринку цінних паперів;
3) надання цими установами специфічних послуг, які не можуть надавати
банки.
Страхові компанії та пенсійні фонди можуть акумулювати грошові
заощадження на тривалий термін, та здійснювати довгострокові
інвестиції.
Основні форми діяльності цих установ – це акумуляція заощаджень
населення, надання кредитів через облігаційні займи корпораціям та
державі, мобілізація капіталу через всі види акцій, надання іпотечних і
споживчих кредитів, а також кредитна взаємодопомога.
Страхові компанії та пенсійні фонди конкурують з банками
переважно в сфері нецінової конкуренції у вигляді розвитку сфери
послуг.
Специфічний характер функціонування зазначених установ полягає
в тому, що спочатку вони отримують кредити від населення, створюючи
власний кредитний фонд, а після цього використовують кошти для
надання кредитів, або для здійснення інвестицій. На відміну від
отримання банком грошей від фізичної особи та їх обов’язкового
повернення, значна частина внесків до страхових компаній та частка
внесків до пенсійних фондів назавжди залишається в їх розпорядженні.
Тому страховий тариф та пенсійний процент завжди перевищують
банківський процент.
5. Небанківські кредитні організації
Позиково-ощадні асоціації – це кредитні товариства, що створені
для фінансування житлового будівництва.
Фінансові компанії діють в сфері споживчого кредиту, вони
використовують функцію просування товарів тривалого користування на
ринок в умовах низького попиту та платоспроможності населення.
Кредитні спілки призначені для обслуговування, здебільшого,
фізичних осіб, що об’єднані професійними або релігійними інтересами,
за умов їх членства в кредитній спілці.
Розвиток благодійних фондів пов’язан з рядом обставин:
1) благодійність стала частиною підприємництва;
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2) володарі крупних особистих заощаджень бажають уникнути сплати
великих податків при наданні коштів у спадок, благодійні фонди
дозволяють їм укривати свої кошти від оподаткування.
Інвестиційні компанії шляхом емісії та продажу власних акцій
отримують кошти, які вони вкладають в цінні папери промислових та
інших корпорацій.
Трастові компанії діють подібним чином, вони можуть випускати
будь-які цінні папери, та вкладати гроші в будь-яку галузь, але з
обов’язковим отриманням високого прибутку.
Висновки: кредитна система країни виконує одну з найважливіших
функцій у розвитку вітчизняної економіки. Серед сучасних проблем
функціонування та розвитку кредитної системи України слід назвати її
недостатню розвинутість, викликану, певним чином недосконалістю
правового регулювання кредитного сектору.
Терміни та поняття для самостійного вивчення: держава, грошовокредитна система, іпотека, інвестиції, позичковий капітал, акція,
платоспроможність.

ТЕМА 7. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ТА ФОРМУВАННЯ
ЇХ КАПІТАЛУ (4 год.)
Мета дидактична: надати студентам повну інформацію щодо порядку
створення комерційних банків, існуючих економічних нормативів їх
діяльності, важливості формування прибутку банків як різниці між
доходами та витратами, методів та форм створення власного капіталу
банків.
Мета виховна: надати інформацію щодо важливості дотримання банками
економічних нормативів, що встановлюються Центральним банком
країни, негативних наслідків банкрутства та платоспроможності
комерційних банків для загального стану економіки країни.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПЛАН
Порядок створення комерційних банків.
Економічні нормативи банків.
Доходи та витрати банків.
Прибуток банків.
Формування власного капіталу банків.
Операції по залученню коштів.

Рекомендована література:
1. В. Иванов. Деньги и кредит.
2. И. Мороз. Основи банковского дела.
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3. М.І. Савлук. Вступ до банківської справи.

1.
2.
3.
4.

Нормативно-правове забезпечення:
ЗУ „Про банки та банківську діяльність”.
ЗУ „Про відшкодування втрат вкладників банку „Україна””.
ЗУ „Про підприємницьку діяльність”.
ЗУ „Про кооперативи”.

1. Порядок створення комерційних банків
Комерційний банк – це основна структурна одиниця грошовокредитної системи країни, кредитна організація, що здійснює різноманітні
банківські операції з клієнтами на принципах комерційного розрахунку.
Для цього він використовує як власний, так і залучений фінансовий
капітал у вигляді внесків, депозитів, міжбанківських кредитів та інших
джерел. Залучені кошти значно більше обсягу власного капіталу
комерційного банку.
Спочатку, в Україні комерційні банки створювались переважно для
сприяння вирішення внутрігалузевих проблем, прискорення темпів
науково-технічного прогресу на підприємствах галузі, так вони отримали
назву галузевих (Енергобанк, Укрбудбанк). Деякі банки виникли як
дочірні банки державних спеціалізованих банків (Укрінбанк). Для більш
швидкого розвитку та оперативного отримання кредитів, кооперативи
почали створювати власні банки, так з’явились кооперативні банки.
Засновниками та співвласниками (акціонерами) комерційних банків
можуть бути як українські так і іноземні юридичні та фізичні особи. Для
розрахунку
конкурентоспроможності
нового
банку
необхідно
проаналізувати ринок позичкових капіталів та ступінь задоволення
банківськими послугами підприємницьких структур і населення.
Комерційний банк вважається створеним з моменту його реєстрації
в Книзі реєстрації банків, яку веде НБУ.
Комерційні банки можуть відкривати свої філії і представництва як
на території України, так і за її межами, на підставі письмового дозволу
регіонального управління НБУ або Центрального банку іноземної
держави. І філія, і представництво не є окремими юридичними особами,
це відокремлені підрозділи банку, які виступають від його імені та за його
правилами. Однак ці підрозділи істотно відрізняються. Якщо філія має
свій рахунок в структурі НБУ, та здійснює операції, що передбачені його
статутом, то представництво не має права виконувати такі операції. Як
правило, представництво виконує роботу з підготовки різних банківських
операцій (залучення депозитів та акціонерів, підготовка до видачі
кредитів, а також контроль за використанням та поверненням кредитів).
Регіональне управління НБУ може відмовити комерційному банку
в реєстрації філії у випадку порушення порядку його створення,
невідповідності наданих документів законодавству та статуту банку,
незадовільного фінансового стану, порушення ним економічних
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нормативів у зв’язку з професійною некомпетентністю, відсутністю
належної матеріально-технічної бази.
У випадку зміни назви, юридичного статусу та адреси, оголошення
засновника неплатоспроможним або банкрутом, банк повинен повідомити
про це НБУ протягом тижня.
2. Економічні нормативи банків
Банківська система є об’єктом нагляду та регулювання з боку
вищих органів державної влади та НБУ. Контроль за діяльністю
комерційних банків та їх регулювання переслідує головним чином 2 цілі:
1) забезпечення стабільності та профілактика банкрутства банків;
2) обмеження концентрації капіталу в руках деяких банків з метою
недопущення монополізації грошового ринку.
Для кожного комерційного банку обов’язковими є економічні
нормативи, що встановлює НБУ:
- мінімальний розмір статутного фонду;
- платоспроможність банку;
- показники ліквідності;
- максимальний розмір ризику на одного позичальника;
- розмір обов’язкових резервів, що розташовуються в НБУ.
Для постійного нарощування свого статутного фонду комерційні
банки проводять політику в області дивідендів, яка сприяє підвищенню
ринкової ціни акцій. Для збільшення статутного фонду може
використовуватись нерозподілений прибуток банку, а також дивіденди
акціонерів, за їх згодою.
В разі непередбачених витрат, частина статутного фонду може
виконувати функції страхового фонду.
Платоспроможність банку – це граничне співвідношення між
розміром власних коштів банку та сумою його активів, множене на 100.
Його розмір повинен бути не менше 8%, цей показник гарантує
достатність власних засобів для захисту інтересів вкладників. Банк
вважається платоспроможним до того часу, поки для розрахунків не
використовується його статутний фонд.
Ліквідність – це спроможність банку своєчасно розрахуватись зі
своїми клієнтами за рахунок наявних грошових засобів, продажу активів
або мобілізації ресурсів з іншого джерела (залучення депозитів,
отримання міжбанківського кредиту та ін.). Розрізняють поточну,
коротко- та довгострокову ліквідність банку.
Поточна ліквідність визначається як співвідношення зобов’язань
банку до запиту, з терміном виконання протягом місяця до ліквідних
активів банку з відповідним терміном погашення, її значення не повинно
перевищувати 1 або 100%.
Короткострокова ліквідність банку визначається як співвідношення
всіх зобов’язань банку до запиту з терміном виконання до 3 місяців до
активів з терміном погашення не більше 3 місяців. Максимально
допустиме значення короткострокової ліквідності – 1 або 100%.
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Загальна або довгострокова
ліквідність визначається як
співвідношення всіх зобов’язань банку до його активів. Значення цього
показника не повинно перевищувати 0.95 або 95%.
Банк повинен постійно регулювати структуру своїх активів та
пасивів для дотримання визначених нормативів ліквідності. Їх
порушення, особливо поточної ліквідності, може призвести до
неплатоспроможності банку та банкрутства.
Максимальний розмір ризику, що припадає на одного
позичальника визначається як відношення сукупної заборгованості по
позиках одного позичальника, та половини суми зобов’язань, виданих
цьому вкладнику, до суми власних коштів банку, воно не повинно
перевищувати 0.4.
Резервування коштів комерційних банків у НБУ зменшує силу
удару по економічній системі у випадку банкрутства комерційного банку.
3. Доходи та витрати банків
Валовий доход банку залежить перш за все від обсягу вкладень
коштів в інвестиції та розміру процентної ставки, по позиках які надає
банк. Основне джерело доходів банків це проценти та доходи від операцій
з іноземною валютою. Через те, що Україна не має власної стабільної
валюти, існує великий попит на валюту розвинутих країн для
заощадження своїх коштів з боку як юридичних так і фізичних осіб.
Банки можуть отримувати доходи від операцій з цінними паперами,
але враховуючи те, що ринок цінних паперів в Україні ще тільки
формується, то доходи від цих операцій незначні.
Банки отримують доходи за здійснення розрахункових операцій
(переказних, акредитивних та ін.), за послуги (консультаційні,
аудиторські, лізингові та ін.), та інколи за здійснення касових операцій з
готівковими грошима.
Витрати банків поділяються на постійні та змінні. Постійні
витрати: на зарплату робітників, виробниче обладнання, охорону,
сигналізацію, амортизацію та комунальні послуги.
Змінні: виплати процентів по внесках, кредитах, витрати на
рекламу, відряджувальні, поштово-телеграфні та витрати на інші види
зв’язку, плата за послуги регіональної розрахунково-касової палати та
регіонального
розрахунково-касового
центру
за
здійснення
розрахункових операцій та забезпечення їх готівкою.
4. Прибуток банків
Одна з головних цілей діяльності банків – отримання прибутків, є
джерелом виплати дивідендів акціонерам, збільшення статутного фонду,
підвищення рівня матеріального добробуту його робітників. Прибуток
банку – це різниця між його валовими доходами та витратами.
Прибуток є найважливішим показником оцінки діяльності банків.
Його використовують аналітики для визначення рейтингу банків на
підставі їх балансів.
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Комерційні банки визначають прибуток або збитки від своєї
діяльності щоквартально в останній операційний день кварталу.
Після сплати податків і штрафів, з прибутку банку проводять
відрахування до його резервного фонду розміром не менше 5% від
прибутку, що залишився в розпорядженні банку. Потім проводять
відрахування до фондів економічного стимулювання банку, на благодійні
та спонсорські заходи, на виплату винагороди керівництву банку. З суми,
що залишається, виплачують премії персоналу та дивіденди акціонерам.
Збитки банків покриваються за рахунок резервного фонду, а якщо
його недостатньо – за рахунок зменшення статутного фонду.
5. Формування власного капіталу банків
Всі ресурси комерційних банків поділяють на власні та залучені.
До складу власних ресурсів входять: статутний фонд, резервний фонд,
нерозподілений прибуток, кошти отримані від додаткового випуску акцій.
Залучені ресурси складаються з добровільних внесків його клієнтів та
отриманих банком кредитів в інших банків та організацій.
Власний капітал банку виконує ряд функцій:
1) Захисна функція – гарантує інтереси клієнтів у випадку його
банкрутства. Чим вище рівень розвитку економіки країни, тим
меншою може бути частка власного капіталу в структурі коштів банку.
2) Оперативна – забезпечує банк на перших етапах діяльності
необхідними засобами виробництва.
3) Регулююча – полягає у регулюванні економічних нормативів банку.
В залежності від джерел та порядку формування власний капітал
комерційного банку поділяють на: акціонерний та резервний капітал,
нерозподілений прибуток та довгострокові зобов’язання.
Акціонерний капітал – мобілізується за рахунок випуску акцій (а не
весь), спочатку формується у вигляді статутного фонду, мінімальний
розмір якого встановлює НБУ.
Резервний фонд призначений для покриття непередбачених збитків
та забезпечення стабільності матеріальної та фінансової бази. Джерелом
його формування є відрахування з прибутку, розмір якого встановлює
правління банку, а мінімальне значення визначається законодавчо.
Нерозподілений прибуток – це залишок прибутку після виплати
дивідендів та відрахувань до фондів банку.
Довгострокові незабезпечені боргові зобов’язання можуть
формувати власний капітал комерційного банку шляхом випуску
облігацій.
6. Операції по залученню коштів
Внесок – це грошові кошти, передані банку для зберігання на
певних умовах, у готівковій або безготівковій формі, в національній або
іноземній валюті.
За призначенням розрізняють внески до запиту, термінові внески,
ощадні внески.
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Внески до запиту призначені для здійснення поточних розрахунків
і можуть бути в будь-який момент поповнені або зняті. Внески до запиту
можуть бути розміщені на поточному або контокорентному рахунках.
Якщо внесок розташовано на поточному рахунку, то володар може зняти
суму, що не перевищує її фізичного залишку. При використанні
контокорентного рахунку, існує можливість отримати суму, більшу за
внесок, тобто отримати в банка кредит.
Термінові внески покладено до банку на чітко визначений термін,
який гарантує отримання додаткового прибутку. Якщо володар не зняв
внесок у визначений термін, то далі він виконує функції внеску до запиту.
Однією з форм термінових внесків є депозитний сертифікат, письмове
свідоцтво банку, що дає право його володарю на отримання визначеної
суми та проценту у визначений термін. Вони випускаються у вигляді
термінових та до запиту, іменних та на пред’явника. Іменні сертифікати
обміну не підлягають. Якщо володар термінового сертифікату вимагає
повернути йому кошти раніше встановленого терміну, то він отримує
знижений процент, обумовлений при внесенні депозиту.
Ощадні внески, їх особливістю є те, що їх володарям видається
іменне свідоцтво про наявність внеску у вигляді ощадної книжки, де
вказується особа володаря, правила користування рахунком, а також
відображаються операції по рахунку. Внески робляться на тривалий,
мінімально визначений період. Незважаючи на необхідність попереднього
повідомлення про зняття грошових коштів з рахунку, банки можуть
видавати їх одразу після запиту, знімаючи з клієнта плату для покриття
операційних витрат, шляхом утримання їх з депозитного процента.
Міжбанківський кредит – найбільш дорогий спосіб залучення
коштів банками, який може надаватись як комерційними банками, так і
НБУ. Має короткостроковий характер.
Висновки: повноцінна діяльність банків, з дотриманням професійної
етики та своєчасної виплати по внесках та процентах – вагомий елемент
успішного функціонування соціально-економічного сектора держави.
Криза у вигляді банкрутства хоча б одного банку завдає серйозної шкоди
всій економічній системі. Збільшення кількості банків сприяє розвитку
національного виробництва, спрощує процес отримання кредиту та
знижує процент за його користування.
Терміни та поняття для самостійного вивчення: кооператив,
конкурентоспроможність, ліквідність, статутний фонд, дивіденд, валюта,
лізинг, аудит, амортизація, облігація, ресурси.
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ТЕМА 8. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
І ЙОГО ОПЕРАЦІЇ (4 год.)
Мета дидактична: визначити разом зі студентами важливість, значення
та функції НБУ, окреме значення кожної з функцій, порядок створення та
юридичний статус НБУ.
Мета виховна: надати інформацію щодо важливості дотримання банками
економічних нормативів, що встановлюються Національним банком
України, перспектив розвитку банківської діяльності на підставі Закону
України „Про банки та банківську діяльність”, ролі НБУ в реєстрації та
кредитуванні комерційних банків.
ПЛАН
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

НБУ, його функції.
Емісійні операції НБУ.
Організація міжбанківських розрахунків.
Кредитні операції.
Контроль за діяльністю комерційних банків.
Касове поповнення (виконання) бюджету.
Регулювання норм обов’язкових резервів.
Регулювання ліквідності комерційних банків.

1.
2.
3.
4.

Рекомендована література:
В. Иванов. Деньги и кредит.
И. Мороз. Основи банковского дела.
М.І. Савлук. Вступ до банківської справи.
А.С. Гальчинський. Теорія грошей.

1.
2.
3.
4.

Нормативно-правове забезпечення:
ЗУ „Про банки та банківську діяльність”.
ЗУ „Про відшкодування втрат вкладників банку „Україна””.
ЗУ „Про інвестиційну діяльність”.
ЗУ „Про цінні папери та фондову біржу”.

1. НБУ, його функції
Національний банк України був створений у 1991 році на базі
Української республіканської контори Держбанку СРСР та її
обласних управлінь. НБУ включає до себе центральний апарат, що
знаходиться в Києві, Кримське республіканське управління та 24
обласних управління, що діють від його імені в межах наданих їм
повноважень. До структурних підрозділів НБУ належать
обчислювальні розрахунково-касові центри, регіональні та
центральна розрахункова палата, апарат інкасації. Керівним органом
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НБУ є Правління, склад якого визначає Верховна Рада України,
голова Правління обирається ВРУ терміном на 4 роки.
НБУ визначає організаційно-технічні принципи здійснення
готівкового обороту:
- правила зберігання, перевезень та інкасації готівки;
- правила виконання касових операцій банками та суб’єктами
господарювання;
- створення та управління резервними фондами банкнот і монет;
- встановлення ознак платоспроможності грошових знаків.
НБУ встановлює правила здійснення безготівкових розрахунків,
представляє інтереси держави у відносинах з центральними банками
інших країн, регулює валютний ринок і здійснює емісію приватизаційних
цінних паперів та регулює їх обіг.
Головна мета діяльності НБУ – забезпечення стабільності
національної грошової одиниці.
2. Емісійні операції НБУ
Емісійні операції – це випуск грошей в обіг з резервних фондів
НБУ.
Коштами, що знаходяться в резервних фондах розпоряджаються
Правління, Кримське та обласні управління НБУ, з їх дозволу гроші
випускаються в обіг. Переміщення грошей з обігової каси до резервних
фондів здійснюється автоматично, при перевищенні обмежень обігових
кас, при цьому частина грошей припиняє брати участь в обігу.
Дозвіл на здійснення емісії дає голова Правління НБУ, який має
вигляд емісійної телеграми, зміст якої кодується. Емісія може
здійснюватись невеликими розмірами для підкріплення обігових або
операційних кас комерційних банків. Для отримання готівки голова
правління комерційного банку, в якого виникла потреба в коштах,
звертається до голови Правління НБУ. Якщо в резервних фондах НБУ
тимчасово немає необхідної кількості готівки, комерційний банк отримує
її з обігових фондів НБУ.
3. Організація міжбанківських розрахунків
Безготівкові платежі між суб’єктами підприємницької діяльності
важко здійснити за допомогою 1 банку, тому виникають міжбанківські
розрахунки, що являють собою систему реалізації та координації
платежів за грошовими вимогами та зобов’язаннями, що виникають
поміж різних банківських закладів.
Сучасна модель міжбанківських розрахунків України базується на
електронній системі платежів, яка дозволяє здійснювати міжбанківські
розрахунки протягом одного операційного дня.
В складі НБУ створено новий підрозділ – розрахункова палата, яка
відповідає за ці розрахунки. Вона побудована за дворівневою системою:
- центральна розрахункова палата, що підпорядковується безпосередньо
Правлінню НБУ;
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регіональні розрахункові палати, що є підрозділами територіальних
управлінь НБУ.
Підрозділом регіональної розрахункової палати є регіональний
розрахунковий касовий центр, в технічних рахунках якого
відображаються всі проведені банками операції за певний період (день).
Ведення обліку цих операцій центральною розрахунковою палатою
дозволяє контролювати правильність здійснення операцій по технічних
рахунках регіональними розрахунковими палатами, та отримувати
інформацію щодо загального стану платіжного обороту між різними
регіонами України.
-

4. Кредитні операції
Кредитні операції НБУ не обмежуються сумою накопичених
кредитних коштів, а можуть здійснюватись на емісійній основі.
Операційно-технічний кредит НБУ – це емісія платіжних засобів у
міжбанківський оборот. Перерозподіл емітованих коштів між
комерційними банками здійснюється в процесі міжбанківського обороту.
Вилучення цих коштів з обігу здійснюється при поверненні кредитів
Національному банку, сплаті процентів за кредит, при купівлі гривневої
готівки та валюти в НБУ.
Кредити НБУ забезпечують наявність залишку коштів на рахунках
комерційних банків у розмірі, достатньому для безперервного
функціонування банківської системи та задоволення потреб обігу в
готівкових грошах.
Кредити видаються Національним банком на чітко визначені цілі
конкретним банкам для їх діяльності або для адресної видачи конкретним
господарським органам для пільгового кредитування їх діяльності. Пряме
кредитування підприємств Національним банком обмежене, як правило,
такі кредити надаються суб’єктам, що забезпечують діяльність НБУ (друк
грошей, створення матеріально-технічної бази НБУ).
Кредити, що НБУ отримує від населення у вигляді продажу
державних цінних паперів (облігацій, векселів) є головним джерелом
державного внутрішнього боргу України, який використовується для
безпроцентного кредитування Уряду та органів державної влади.
Державні цінні папери країн розвинутої економіки мають
ліквідність, близьку до абсолютної.
5. Контроль за діяльністю комерційних банків
Контроль за діяльністю комерційних банків спрямовано на захист
інтересів вкладників шляхом зменшення ризику в діяльності комерційних
банків.
До зовнішніх ризиків діяльності комерційних банків належать:
1) ризик ліквідності, ризик неспроможності банку забезпечити
безперервну оплату своїх зобов’язань перед клієнтами;
2) валютний ризик, або ризик збитків від змін валютних курсів;
3) ризик облікової ставки по кредитам, що надає НБУ;
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4) ризик збитків від зміни курсу цінних паперів, якими володіє банк.
До внутрішніх ризиків належать ризики пов’язані з людським
фактором (професіоналізм, дисципліна, управлінські здібності); та
оперативно-технічні ризики, що відображають рівень працездатності
систем, які забезпечують внутрішню роботу банку (системи безпеки,
зв’язку тощо). На зниження внутрішніх ризиків спрямовані процедури
реєстрації, ліцензування, аудиторських перевірок, інспекцій комерційних
банків органами НБУ.
Функцію контролю виконує Управління з банківського контролю
НБУ та його регіональні підрозділи у відповідності з доведеною до них
програмою.
Кожного місяця, комерційні банки надають НБУ повний звіт про
свою діяльність. Управління з банківського контролю має право вимагати
від комерційних банків надання будь-якої інформації, необхідної для
виконання його обов’язків, навіть, якщо її віднесено до службової
банківської або комерційної таємниці. Однак, отримана інформація не
може бути опублікована без згоди комерційного банку.
В залежності від стабільності роботи банків та рівня порушення
ними економічних нормативів, що встановлюються НБУ, розрізняють 3
види контролю за банківською діяльністю:
- загальний контроль;
- інтенсивний;
- контроль вищого ступеня.
6. Касове поповнення (виконання) бюджету
Платники податків та зборів перераховують кошти безпосередньо
державному або місцевому бюджетам. Надходження, що підлягають
розподілу між державним і місцевим бюджетом (ПДВ, податок на
прибуток, акцизний збір, подоходний податок з громадян) зараховуються
на окремий рахунок комерційного банку, з якого не пізніше наступного
дня відповідна доля коштів перераховується на доходний рахунок
державного бюджету. Правління НБУ з метою оперативного контролю
веде доходні рахунки держбюджету в розрізі доходних рахунків
комерційних банків.
На підставі отриманих коштів, Міністерство фінансів України
надає НБУ платіжні доручення, для перерахування коштів на поточні
пасивні рахунки міністерств і відомств, з яких вони перераховуються на
поточні бюджетні рахунки підприємств, установ та організацій, що
фінансуються з державного бюджету. Бюджетні кошти, що
спрямовуються на фінансування капітальних вкладень, зараховуються на
окремі рахунки.
Пенсіонери Міністерства оборони, МВС, СБУ отримують пенсії з
коштів Ощадного банку, які йому потім повертає Міністерство фінансів
України.
7. Регулювання норм обов’язкових резервів
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Обов’язкові резерви – це безпроцентні внески комерційних банків у
Національному банку України, розмір яких встановлюється у певному
співвідношенні до банківських зобов’язань. Вимоги до резервів можуть
визначатись або у співвідношенні до всіх банківських депозитів та
пасивів отриманих з інших джерел, або тільки до деяких видів
банківських зобов’язань.
Розмір обов’язкових резервів встановлюється у відповідності до
Закону України „Про банки та банківську діяльність” згідно якого НБУ
може самостійно встановлювати ставки обов’язкових резервів та типи
зобов’язань банків, на які вони розповсюджуються.
В сучасних умовах політика обов’язкових резервів, що проводиться
НБУ виконує 2 основні функції:
- підтримання стійкої ліквідності комерційних банків;
- регулювання обсягу грошової маси в обігу.
Комерційні банки та їх філії зберігають резерви на
кореспондентських
рахунках,
відкритих
розрахунково-касовими
центрами НБУ. Їх метою є підтримання залишку коштів на рахунку не
нижче нормативної величини обов’язкових резервів. Сума залишку
коштів, що перевищує нормативну величину обов’язкових резервів,
створює вторинні резерви комерційного банку.
8. Регулювання ліквідності комерційних банків
Прагнення банків отримувати максимальні прибутки обумовлює
вкладання коштів в операції які мають підвищений рівень ризику.
Рішення дилеми „надійність-прибутковість” – основна мета регулювання
ліквідності комерційних банків Національним банком України.
Під ліквідністю банку слід розуміти його спроможність своєчасно
виконувати свої зобов’язання перед клієнтами.
Згідно до діючого законодавства в своїй діяльності комерційні
банки повинні дотримуватись економічних нормативів встановлених
НБУ.
Далі див. Тему 7, питання №2.
Висновки: НБУ є головним фінансовим органом України, діяльність
якого спрямована на регулювання грошової маси в обігу, здійсненні
контролю за діяльністю комерційних банків, емісію грошей та державних
цінних паперів.
Головною метою діяльності комерційного банку є забезпечення
стабільності національної валюти, а враховуючи важливість її
стабільності, роль та значення ефективної діяльності НБУ важко
переоцінити.
Терміни та поняття для самостійного вивчення: готівковий оборот,
інкасація, залишок на рахунку.
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ТЕМА 9. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (2 год.)
Мета дидактична: визначення сутності та важливості ринку цінних
паперів на сучасному етапі, розгляд ринку цінних паперів як частки ринку
позичкових капіталів. Розгляд питань щодо первинного та вторинного
ринку цінних паперів, їх суб’єктів, основних видів цінних паперів, ролі
розвитку ринку цінних паперів у розвитку виробництва та відносин
власності.
Мета виховна: надання студентам інформації щодо специфіки купівліпродажу цінних паперів, ролі фізичних осіб на цивілізованому ринку
цінних паперів, специфіки українського ринку приватизаційних цінних
паперів у період приватизації.

1.
2.
3.
4.

ПЛАН
Сутність ринку цінних паперів.
Акції.
Облігації, казначейські зобов’язання, інвестиційні сертифікати.
Ощадні сертифікати, приватизаційні цінні папери, векселі.

Рекомендована література:
1. С. Ловичевский, Е. Павленко. Рынок ценных бумаг.
2. В.М. Иванов. Деньги и кредит.
3. В. І. Савлук. Вступ до банківської справи.
Нормативно-правове забезпечення:
1. ЗУ „Про цінні папери та фондову біржу”.
2. ЗУ „Про інвестиційну діяльність”.
1. Сутність ринку цінних паперів
Цінні папери – це документи, які виражають відносини власності,
або підкреслюють право власності, випускаються їх первинним
володарем, та передбачають отримання прибутку у вигляді дивіденду чи
проценту, вищого за банківський процент.
Ринок цінних паперів – це частина ринку позичкових капіталів, де
здійснюється емісія та купівля-продаж цінних паперів. До його структури
входять НБУ, комерційні банки, спеціалізовані кредитні установи, біржі,
юридичні та фізичні особи.
Розрізняють первинний ринок цінних паперів, де здійснюється
емісія та первинне вкладання цінних паперів, та вторинний, де
здійснюється купівля-продаж емітованих раніше цінних паперів.
На вторинному ринку, головними особами є дилери та брокери.
Дилери – це вповноважені особи певної компанії, що здійснюють операції
від її імені та за її рахунок. Брокер – це незалежна особа, яка здійснює
операції за свій рахунок, сама ризикує, сама отримує прибутки або несе
збитки.
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На первинному ринку головна роль приділяється емітентам –
юридичним особам та державним органам, що мають юридично
закріплене право на випуск цінних паперів, та несуть відповідальність
перед їх покупцями.
Згідно до ЗУ „Про цінні папери та фондову біржу”, в Україні
можуть випускатись та знаходитись в обігу наступні цінні папери: акції,
облігації, векселі, ощадні сертифікати, інвестиційні сертифікати,
казначейські зобов’язання, приватизаційні цінні папери.
2. Акції
Акція – це цінний папір, без фіксованого терміну обігу, що
підтверджує долеву участь у статутному фонді акціонерного товариства,
дає право на отримання частки прибутку у вигляді дивіденду, а також на
участь у розподілі майна у випадку ліквідації акціонерного товариства.
Акції можуть бути іменними та на пред’явника, простими та
привілейованими. Громадяни, як правило, можуть бути володарями
простих акцій, вони можуть брати участь в управлінні акціонерним
товариством, тому розмір їх дивідендів залежить від розміру прибутків
компанії. Володарі привілейованих акцій мають право на отримання
фіксованого дивіденду та пріоритетну участь у розподілі майна, але не
мають права участі в управлінні акціонерним товариством.
Купівля-продаж іменних акцій реєструється в спеціальній книзі
реєстрацій акціонерного товариства, де вказується ім’я власника,
кількість акцій та їх номери. Акції на пред’явника мають вільний обіг і
ніде не реєструються.
Акція повинна мати такі реквізити:
1) назву акціонерного товариства;
2) назву „акція”;
3) номер;
4) дату випуску;
5) вид акції і її номінальну вартість;
6) розмір статутного фонду акціонерного товариства на день випуску
акції;
7) термін виплати дивідендів та підпис голови правління АТ;
8) печатку АТ;
9) для іменної акції – ім’я власника.
3. Облігації, казначейські зобов’язання
та інвестиційні сертифікати
Облігація – це цінний папір, що підтверджує внесення її власником
певного обсягу грошових коштів та зобов’язує особу, що її випустила
повернути номінальну вартість цього цінного паперу у визначений термін
з виплатою фіксованого проценту. Існують 2 види облігацій: підприємств
та державних займів. Володар облігацій є кредитором емітента, а не
співвласником і не має права брати участь в управлінні підприємством.
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Облігації також можуть бути іменними та на пред’явника, процентними
та безпроцентними.
Казначейські зобов’язання – це вид цінних паперів на пред’явника,
які розповсюджуються серед населення на добровільній основі та свідчать
про внесення їхніми власниками грошових коштів до державного
бюджету, та дають право на отримання доходу у вигляді процента.
Розрізняють короткострокові (до 1 року), середньо- (1-5 років), та
довгострокові казначейські зобов’язання. Рішення про випуск середньо-,
та довгострокових зобов’язань приймаються Міністерством фінансів
України. Кошти від їх реалізації йдуть на покриття поточних витрат
бюджету.
Інвестиційні сертифікати бувають іменними та на пред’явника,
випускаються інвестиційним фондом або інвестиційною компанією і
гарантують отримання доходу у вигляді дивіденду. Номінальна вартість
одного інвестиційного сертифікату повинна дорівнювати вартості одній
акції засновника інвестиційної компанії.
Інвестиційні сертифікати відкритих фондів випускаються за гроші,
але не підлягають вільному обігу. Отримані кошти відкриті фонди
інвестують в цінні папери інших емітентів.
Інвестиційні сертифікати закритих фондів продаються за гроші та
приватизаційні цінні папери і можуть вільно продаватись. Отримані
кошти закриті фонди інвестують у цінні папери інших емітентів, в
придбання нерухомості та на приватизацію підприємств.
4. Ощадні сертифікати, приватизаційні цінні папери, векселі
Ощадний сертифікат – це письмове свідоцтво банку про вкладання
коштів, що підтверджує право вкладника на отримання в кінці
визначеного терміну депозиту та процентів. Вони бувають терміновими,
та до запиту, іменними та на пред’явника. Іменні сертифікати не
підлягають обміну, їх продаж вважається недійсним.
Приватизаційні цінні папери – особливий вид державних цінних
паперів, що посвідчує право власника на безкоштовне отримання в
процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного
земельного фонду. Приватизаційні цінні папери можуть бути тільки
іменними та існувати в безготівкові формі, у вигляді умовних іменних
депозитних рахунків. На Україні існує 2 види приватизаційних цінних
паперів: приватизаційні майнові та компенсаційні сертифікати.
Вексель – див. тему 2, питання №3.
Тратта – переказний вексель.
Висновки: розвиток ринку цінних паперів здатен покращити стан
розвитку виробництва, збільшити обсяги інвестицій, наблизити рядових
робітників до результатів своєї праці та зменшити рівень відчуження від
засобів виробництва.
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Терміни та поняття для самостійного вивчення: прибуток, номінальна
вартість, приватизація, статутний фонд, акціонерне товариство.

ТЕМА 10. ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
Й ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ (2 год.)
Мета дидактична: визначення сутності, важливості та призначення
валюти на сучасному етапі, розгляд різних підходів до визначення
сутності валюти. Розгляд питань щодо конвертованості валюти та її видів,
взаємозв’язку валютного курсу та інфляції, різних видів валютних систем.
Мета виховна: надання студентам інформації щодо специфіки валютного
регулювання на Україні, недопущення можливості функціонування
„чорного ринку” валюти, та усвідомлення наслідків які він може
викликати.

1.
3.
4.
5.

ПЛАН
Валюта, її сутність та призначення.
Конвертованість валюти.
Валютний курс.
Валютна система, види валютних систем.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рекомендована література:
А. Гальчинський. Теорія грошей.
В.М. Иванов. Деньги и кредит.
К. МакКоннелл, С. Брю. Економикс.
О. Дзюбик, С. Ривак. Основи економічної теорії.
П. Самуельсон, В. Нордгауз. Макроекономіка.
Економічна безпека держави. Під ред. П. Самойлова.

Нормативно-правове забезпечення:
1. ЗУ „Про валютне регулювання”
2. ЗУ „Про банки та банківську діяльність”.
3. ЗУ „Про цінні папери та фондову біржу”.
1. Валюта, її сутність
В залежності від операцій, що виконують грошові одиниці,
розрізняють 3 визначення сутності валюти, отже валюта це:
1) грошова одиниця певної країни певного типу (золота, срібна,
паперово-кредитна);
2) грошові знаки іноземних держав, а також кредитні платіжні засоби,
виражені в іноземних грошових одиницях, що використовуються в
міжнародних розрахунках;
3) міжнародні розрахункові одиниці та платіжні засоби (ЕКЮ, СДР,
євро).
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В залежності від країни-емітента валютних засобів, валюта
поділяється на національну та іноземну, імпортера та експортера; від
режиму користування на конвертовану та неконвертовану; в залежності
від цільового призначення – валюту ціни, платежу, операцій та векселя.
2. Конвертованість валюти
У більшості людей сформувалась хибна уява щодо конвертованості
валюти, яку часто ототожнюють з валютною ліквідністю. Слід зазначити,
що на сьогоднішній день, в світі не існує жодної вільноконвертованої
валюти.
Отже, валютна ліквідність – це здатність валюти певної країни бути
швидко обміненою на валюту інших країн. А конвертованість валюти – це
юридично визначені межі обсягу національної валюти, яку можна
обмінювати на інші види валют.
Розрізняють наступні види конвертованості:
1. Внутрішня – можливість обміну національної валюти на іноземну для
юридичних та фізичних осіб що проживають в цій державі.
2. Поточна – дозвіл на здійснення обміну валюти з метою реалізації
платежів по поточних статтях платіжного балансу.
Платіжний баланс країни – це
зведений баланс операцій,
здійснених юридичними особами та урядовими установами однієї країни
з іншими протягом року.
3. Капітальна – передбачає обмін для платоспроможності по операціях та
кредитах.
4. Повна – вільний обмін валют для будь-яких цілей.
5. Вільна – держава не втручається і не регулює порядок обміну валюти.
6. Обмежена – зворотна до вільної.
Стійка конвертованість вимагає наявності трьох умов:
- ринкового ціноутворення в умовах обмеженої інфляції;
- відсутності системи загальних дотацій на товари та послуги;
- існування еластичності попиту та пропозиції.
3. Валютний курс
Валютний курс – це ціна грошової одиниці однієї країни, що
виражена в грошових одиницях іншої країни. Така ціна може
встановлюватись виходячи з співвідношення попиту та пропозиції на
певну валюту в умовах ринку або визначатись рішенням уряду, чи його
головним фінансово-кредитним органом.
В Україні офіційні курси валют щоденно встановлює НБУ, на
підставі
здійснених
суб’єктами
країни
внутрішньота
зовнішньоекономічних операцій. За цими курсами НБУ здійснює
кредитування та зовнішньоекономічну діяльність. Вони є базою для
визначення курсів валют комерційними банками, які не повинні значно
відрізнятись від офіційного курсу.
Основою для визначення валютного курсу є співвідношення
купівельної спроможності різних національних валют. Купівельна
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спроможність валюти визначається як кількість товарів та послуг, які
можна придбати за грошову одиницю.
Розрізняють фіксовані (командна економіка) та гнучкі валютні
курси.
Валютний курс виконує наступні функції:
1) Порівняння цінових структур і результатів виробництва окремих
країн.
2) Інтернаціоналізація грошових відносин.
3) Перерозподіл національних доходів країн, що здійснюють
зовнішньоекономічні зв’язки.
4. Валютна система
Валютна система – це державно-правова форма організації
міжнародних валютних відносин держав. Їх головна мета – ефективне
посередництво між платежами за експорт та імпорт товарів, капіталу,
послуг, інших взаємовідносин між країнами та створення сприятливих
умов для розвитку виробництва всередині окремих країн та міжнародного
поділу праці.
Розрізняють національну, міжнародну та світову валютні системи.
Національна валютна система – це форма організації валютних
відносин однієї держави з іншими, що визначається національним
законодавством з врахуванням норм міжнародного права. Її призначення
– забезпечення безперервних розрахунково-платіжних відносин всіх
економічних суб’єктів країни із зовнішнім світом, накопичення золотовалютних резервів та використання їх в інтересах суспільства. Основними
елементами національної валютної системи є:
- національна валюта;
- склад та режим формування золотовалютних запасів;
- режим курсу національної валюти;
- умови обертання валют, та характер їх обмежень;
- форми і організація міжнародних розрахунків;
- статус національних установ, яким доручено державою валютне
регулювання;
- відсутність або наявність та функціонування ринку золота.
Міжнародна валютна система регулює валютні операції між
групою держав. Прикладом такої системи може бути створена в 1979 році
Європейська валютна система, до складу якої входять країни – члени
ЄЕС. Принципи її функціонування розробляються групою держав,
закріплюються договорами та тісно пов’язуються з національними
валютними системами. Основними елементами міжнародної валютної
системи можуть бути:
- міжнародні розрахункова одиниця (ЕКЮ, євро);
- міжнародні валютні фонди та кредитно-розрахункові організації;
- узгоджений режим регулювання валютних курсів.
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Світова валютна система – це спеціально розроблена і закріплена
договорами форма організації валютних відносин між більшістю країн
світу, до якої можуть входити наступні юридично закріплені елементи:
- форми міжнародних засобів обігу і платежу (золото, національні
валюти, міжнародні платіжні засоби, цінні папери та ін.);
- режим валютних паритетів та курсів;
- уніфіковані форми та правила міжнародних розрахунків;
- умови взаємної конвертованості валют;
- статус міжнародних валют та кредитних операцій.
Принципи та організаційні основи сучасної світової валютної
системи
були
визначені
Ямайською
угодою
країн-членів
Міжнародного валютного фонду в 1976 році. МВФ був створений в
1944 році в місті Бреттон-Вудс (США) як міжурядова установа при
ООН для реставрації міжнародної торгівлі та валютних відносин після
другої Світової війни.
Висновки: валютні відносини є невід’ємною складовою сучасних
міжнародних економічних відносин. Правильне визначення режиму
конвертованості національної валюти та методу встановлення валютного
курсу є гарантом ефективності зовнішньоекономічної діяльності країни.
Розвиток міжнародних та світової валютних систем сприяє
взаємоінтеграції світової економіки та створенню єдиного світового
суспільства.
Неправильне встановлення конвертованості валюти може
призвести до фатальних наслідків, одним з яких є терористичні акти в
США 11 вересня 2001 року.
Терміни та поняття для самостійного вивчення: міжнародні
розрахунки, платіжні засоби, ринкове ціноутворення, дотації,
еластичність попиту та пропозиції.

