
Лекція № __ 

Тема 4. Грошові системи 

План 

1. Суть грошової системи та її елементи. 
2. Основні типи грошових систем, їх еволюція. 
3. Становлення та розвиток грошової системи України. 
4. Фіскально-бюджетна і грошово-кредитна політика в системі державного регулювання 

ринкової економіки. 

1. Суть грошової системи та її елементи 

Грошова система – це встановлена державою форма організації грошового обігу в країні. 

Основні елементи, які формують грошову систему всіх країн: 
1) назва грошової одиниці. Грошова одиниця - один з атрибутів державності. Вона вимірює ціни товарів і послуг. 

Для зручності використання поділяється на більш дрібні частини (1 грн = 100 коп.). 

2) масштаб цін - спосіб і засіб виміру, виразу вартості товару у грошових одиницях. В умовах металевого обігу 

та золотого стандарту масштаб цін виражає кількість металу, срібла, золота, яка відповідає одній грошовій 

одиниці. 

3) види і купюрність грошових знаків Види грошових знаків: банківські білети (банкноти), казначейські 

білети, розмінні монети. 

4) емісійна система - установи, які здійснюють емісію грошей та цінних паперів і визначають порядок емісії. 
5) валютний курс - співвідношення грошових одиниць різних країн. Виступає як ціна валюти однієї країни, 
виражена у валюті іншої країни. Залежно від ступеня ринкових відносин розрізняють фіксований валютний курс, 
плаваючу систему валютного курсу і систему валютних коридорів. 
6) регламентація   готівкового   та   безготівкового   грошового   обороту включає визначення сфер 

функціонування готівки і депозитних грошей; режим використання грошей на рахунках і в касах банків; форми 

розрахунків, способи та порядок платежів. 

Грошовий оборот регулюють НБУ, а також КМУ, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерство фінансів України та комерційні банки. 

 

 

 

2. Основні типи грошових систем, їх еволюція 

 

Грошова система: 
    І. Залежно від форми, в якій функціонують гроші: 

- системи металевого обігу; 
- системи паперового обігу 

ІІ. За регулюванням національної валютної системи: 

-   ринкові; 

-   неринкові; 
ІІІ. За характером економічної системи: 
               -   відкриті; 

-   закриті 

Система металевого обігу 

Біметалам Монометалізм 

система      паралельної     валюти 
(співвідношення між золотими і срібними монетами 

встановлювалось стихійно на ринковій основі) 

золотомонетний стандарт передбачає обіг золотих 
монет, а також вільний обмін грошових знаків (банк- 

нот) на золото 

система подвійної валюти (співвідношення між 

золотими і срібними монетами визначалось державою) 

 

золотозлитковий стандарт, за якого монети в обіг не 

випускались, але забезпечувався обмін банкнот на 

золоті злитки 

система    "кульгаючої"    валюти, коли один з видів 

монет чеканили у закритому порядку (лише держава) 

золотодевізний стандарт, коли національні грошові 

одиниці обмінювались на іноземну валюту (девізи), 

розмінну на золото 

Системи   паперово-грошового   обігу   і  кредитного   обігу   базуються   на кредитній емісії та функціонуванні 
неповноцінних грошей. 

Система кредитного обігу - це випуск і рух грошових знаків, що виникають на основі  кредиту.   Органом  
регулювання  грошового  обігу  є  банківська система. 

За характером економічної системи 
Грошова система ринкового зразка - регулювання грошового обороту здійснюється за допомогою економічних 

методів впливу на обсяг, динаміку і структуру грошової маси. 



Неринкова грошова система - характеризується обмеженнями функціонування грошей (талони, картки). Регу-

лювання грошового обороту здійснюється адміністративними методами (заборона деяких грошових операцій, лімітування 

кредитів тощо). 

Відповідно до механізму регулювання валютних відносин 
Відкрита грошова система - немає обмежень на проведення валютних операцій юридичними та фізичними 

особами. Національна економіка органічно включена у світову. 

Грошова система закритого типу - передбачає використання валютних обмежень. Національна грошова система 

ізольована від світової. 

Відповідно до загальних законів функціонування грошей 
Саморегулююча грошова  система - стихійне регулювання грошового обороту. 

Регульована грошова система - порядок регулювання грошового обороту є окремим елементом 

грошової системи. 

 

 

3. Становлення та розвиток грошової системи України 
 

Сучасна  грошова  система  України - це  грошова  система ринкового зразка. 

Становлення грошової системи України 
1. 10 січня 1992 р. у готівковий обіг було введено тимчасову валюту -український карбованець (купон) за 

умови його паралельного обігу з рублем. 

2. 12 листопада 1992 р. згідно з Указом Президента України "Про реформу грошової системи України" 

завершено введення купону у безготівковий обіг. 

3. Другий етап грошової реформи - на підставі Указу Президента України від 25 серпня 1996 р. "Про 

грошову реформу в Україні" в обіг введено національну валюту гривню. 

 

 
 

4. Фіскально-бюджетна і грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової 

економіки 

 
 Державне регулювання грошової сфери є головним призначенням грошової системи 

Грошово-кредитна політика НБУ сукупність заходів у сфері грошового обігу та кредитних відносин, що 

їх проводить держава. 

Типи грошово-кредитної політики: 

- політика грошово-кредитної рестрикції (політика "дорогих грошей") - продаж цінних паперів НБУ 
комерційним банкам; 

                -   політика грошово-кредитної експансії (політика "дешевих грошей") - купівля НБУ цінних паперів у 
комерційних банків. 

Фіскально-бюджетна політика сукупність заходів держави у сфері оподаткування і державних витрат 

 

Типи фіскально-бюджетної політики 
Дискреційна політика - уряд маніпулює податками і державними витратами з метою зміни обсягу націо-

нального виробництва та зайнятості, контролю інфляції. 

Недискреційна політика - пасивна політика, пов'язана з автоматичною зміною рівня державних витрат і 

податків. 

Дефіцит державного бюджету 
Перевищення   видатками  бюджету   його  доходів.   Дефіцит  державного бюджету є основною 

причиною інфляції. 

Для покриття дефіциту державного бюджету держава може друкувати гроші, збільшувати випуск 

облігацій казначейства, позичати у зовнішніх кредиторів або ж витрачати свої валютні резерви. 

Державне регулювання грошової сфери включає: 

1) прямі (директивні) методи 
- механізм еміси готівкових грошей; 

- встановлення межі кредиту НБУ, який надається уряду і банківським установам; 

    - пряме регулювання кредитних операцій банків, визначення маржі та вартості кредитних ресурсів, які виділяються для 

фінансування окремих галузей економіки, обмеження споживчого кредиту. 

2) непрямі (опосередковані) методи 
  - здійснення операцій на відкритому ринку; 

  - регулювання норм обов'язкових резервів; 

  - регулювання облікової ставки процента на кредити, що їх надає НБУ комерційним банкам. 
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