
МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО�ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «БАНКІВСЬКА
СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ» (14—15 ЖОВТНЯ 2010 Р.)

167www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Динамічний розвиток грошової

системи, ускладнення її структури,
розподіл функцій випуску готівко�
вих і безготівкових грошей між ок�
ремими ланками банківської систе�
ми — центральними та комерційни�
ми банками, збільшення обсягів без�
готівкових розрахунків, поява елек�
тронних платіжних систем обумов�
люють необхідність детального вив�
чення особливостей структурної
побудови сучасної грошової систе�
ми. Як показала практика, характер
структурної побудови безпосеред�
ньо впливає на забезпечення ефек�
тивності функціонування грошової
системи, її стабільність і рівень еко�
номічного розвитку в цілому.

Аналіз останніх публікацій і
досліджень свідчить, що в науковій
літературі питанням вивчення су�
часної структури грошової системи
приділяється недостатня увага. Ок�
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ремі аспекти побудови та функціо�
нування грошових систем дослідже�
но в роботах Гриценка А.А., Бєлог�
лазової Г.М., Іванова В.В., Канаєва
А.В., Кочергіна Д.А., Куликова О.Г.,
Лунтовського Г.І., Лаврушина О.І.,
Мороза А.М., Науменкової С.В.,
Савлука М.І., Смовженко Т.С., Со�
колова Б.І. та інших науковців і
практиків. Однак складність і недо�
статній рівень опрацювання цієї
проблеми обумовлює необхідність
більш детального вивчення сутності
грошової системи, особливостей її
структурної побудови, основних
елементів і принципів функціону�
вання.

Метою статті є дослідження
особливостей структурної побудови
сучасної грошової системи, аналіз
основних елементів і принципів її
функціонування, а також функціо�
нальних, інституційних і організа�
ційних складових.

ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Згідно із загальновсталеним виз�

наченням, під грошовою системою
розуміють форму організації грошо�
вого обігу в країні, що склалася істо�
рично та закріплена національним
законодавством [6, з. 529]. Дослід�
ження суті грошової системи обу�
мовлюють необхідність вивчення
особливостей її структурної побу�
дови.

Вивчення ролі структурних
зв'язків і відносин, тобто структур�
ний аналіз, посідає важливе місце в
дослідженні грошової системи. Про�
те такий підхід протиставляє струк�
туру грошової системи іншим її ха�
рактеристикам, зокрема, особливо�
стям історичного розвитку, функці�
ональним складовим, тобто фактич�
но абсолютизується односторонній
підхід. Насправді ж структурний,
функціональний та історичний під�
ходи не виключають, а доповнюють
один одного, оскільки реалізація
кожного з них орієнтує на дослід�
ження особливого типу зв'язків.
Вивчення структури грошової систе�
ми на певному етапі неминуче при�
зводить до необхідності пізнання
об'єктивних законів її формування
та зміни, а тому набуває наукового
характеру лише в контексті розкрит�
тя структури об'єкту дослідження,
що перебуває в постійному розвит�
ку, і структури самого процесу роз�
витку.

Структура грошової системи є су�
купністю стійких зв'язків між її еле�
ментами, які забезпечують єдність,
цілісність і належне виконання покла�
дених на неї функцій. Згідно з таким
визначенням основними критеріями
структуризації грошової системи по�
винні бути її організаційні, інсти�
туційні та функціональні складові.

Організаційні складові структу�
ри грошової системи — це сукупність
стійких елементів, відносин і харак�
теристик системи, що забезпечують
збереження її основних властивос�
тей при різних зовнішніх і внутрішніх
змінах. З погляду організаційного
підходу грошову систему необхідно
розглядати в розрізі окремих еле�
ментів, властивості яких можуть
бути охарактеризовані певними по�
казниками, зокрема, такими як мас�
штаб цін, грошова маса, швидкість
грошового обігу, обсяг емісії грошей
та ін.

До ключових елементів грошової
системи відносять:

— національну грошову одиницю;
— форми та види грошей;
— емісійний механізм;
— характер забезпечення гро�

шей, випущених у обіг;
— методи регулювання грошово�
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го обігу.
З точки зору інституційного під�

ходу грошову систему слід розгляда�
ти як сукупність інститутів, що ство�
рюють і регулюють економічні та
правові аспекти емісії грошей, спо�
соби їх обігу, акумуляції, розподілу
та перерозподілу грошових коштів.
Інституційна структура грошової
системи формується під впливом су�
купності чинників, зокрема, характе�
ру економічної системи, рівня соц�
іально�економічного та правового
розвитку країни, рівня розвитку
фінансової культури тощо.

Функціональна структура гро�
шової системи є впорядкованою су�
купністю грошових відносин, форм,
методів і принципів організації гро�
шового обігу в країні. Тому з погля�
ду функціонального підходу грошо�
ву систему слід розглядати як су�
купність стійких операцій і проце�
дур, елементів, а також їх зв'язків,
орієнтованих на кінцевий результат.
Основними функціями грошової си�
стеми є емісійна, регулююча та кон�
трольна [3, с.  94]. Особливістю емі�
сійної функції, що визначає харак�
тер сучасної грошової системи, є
розподіл функцій випуску готівко�
вих і безготівкових коштів між окре�
мими ланками банківської системи
— центральним та комерційними
банками.

Слід зазначити, що нині дослід�
ження структури грошової системи
здійснюється переважно з позицій
інституційного походу, інтерес до
якого спостерігається в останні деся�
тиліття. Особлива увага в рамках цьо�
го підходу приділяється зіставленню
певної сукупності грошових інсти�
тутів з тими властивостями грошей,
які реалізуються в цих інституційних
рамках. У процесі становлення сучас�
них грошових систем більшості країн
світу, починаючи з 1970�х років, інте�
рес економістів став переміщатися від
вивчення поточної політики цент�
рального банку до більш фундамен�
тальних питань, що стосуються важ�
ливості та необхідності того чи іншо�
го елементу в системі грошового об�
ігу. Такі дослідження привели до роз�
робки різних варіантів удосконален�
ня або повного реформування грошо�
вої системи. Проте більшість пропо�
зицій щодо реформування грошових
систем розглядаються з точки зору їх
кінцевого стану та не містять розгор�
неного аналізу можливих сценаріїв
здійснення. Найбільший розвиток
такі підходи одержали в роботах
представників австрійської еконо�
мічної школи, зокрема, Д. Бьюкена,
Л. Мізеса, Х. де Сото, Ф. Хайєка.

Інституційний розвиток грошо�
вих систем у ХХ ст. йшов шляхом
посилення регулюючої ролі держа�

ви в особі центрального банку. По�
ступова відмова від ринкових методів
управління в грошовій сфері призве�
ла до нинішньої системи державних
декретних грошей, що сприяло ви�
никненню теорій, які доводять не�
обхідність обмеження свободи дій
держави у грошовій сфері. Ступінь
подібних обмежень, а також спосо�
би їх застосування варіюються від
незначних змін до повної перебудо�
ви всієї грошової системи. Проте в
більшості випадків ці теорії залиша�
ються дискусійними, а їх автори не
завжди пропонують конкретні прак�
тичні рішення.

На наш погляд, структуру гро�
шової системи необхідно розгляда�
ти не тільки з позицій інституційно�
го підходу, враховуючи зміни певних
складових (інститутів), а, перш за
все, з позицій домінанти функціо�
нального підходу, тобто досліджува�
ти функціональні зв'язки, оскільки
основою будь�якої системи є функ�
ціональні елементи з властивими їм
якісними характеристиками. Це по�
в'язано з тим, що функції грошової
системи мають більш стабільний ха�
рактер, ніж її інститути. Функції з
часом змінюються меншою мірою, а
види та форми інститутів повинні
логічно витікати з цих функцій. Крім
того, інститути є більш динамічним
елементом грошової системи і за�
лежно від обставин можуть зміню�
ватися достатньо швидко.

За функціональною ознакою
структура грошової системи визна�
чається як сукупність стійких опе�
рацій та процедур, а також їх
зв'язків, орієнтованих на кінцевий
результат, життєво важливий з по�
гляду всієї системи або її окремих
елементів. Тому, враховуючи важ�
ливість якісних характеристик гро�
шової системи, вивчення функціо�
нальних складових її структури по�
винно бути пріоритетним у по�
рівнянні з дослідженням інституцій�
них елементів.

В умовах формування нової кон�
фігурації світової фінансової архі�
тектури та відповідної їй структури
світового грошового ринку націо�
нальні грошові системи зазнають
істотних змін. На сучасному етапі ми
спостерігаємо процес формування
нової зовнішності майбутньої гро�
шової системи як національної, так і
світової. Тому принципово важливо
зрозуміти, на яких принципах вона
будуватиметься, які характерні риси
їй властиві.

На наш погляд, сучасна грошова
система повинна будуватися на
принципах, що відображають рівень
розвитку економіки та фінансової
системи країни. Звичайно під прин�
ципами грошової системи розуміють

основні підходи, відповідно до яких
здійснюється функціонування та ре�
гулювання грошової системи. Відпо�
відно до змін у світовій фінансовій
системі до основоположних прин�
ципів сучасної національної грошо�
вої системи слід віднести:

1) стабільність грошової систе�
ми;

2) стійкість грошового обігу;
3) кредитний характер грошової

емісії;
4) забезпеченість грошових зна�

ків, випущених у обіг;
5) комплексне використання

інструментів регулювання грошово�
го ринку;

6) централізоване управління;
7) посилення нагляду та контро�

лю за функціонуванням грошової
системи.

На наш погляд, ключовим прин�
ципом сучасної грошової системи є
стабільність її функціонування, що
дозволяє забезпечити ефективне
функціонування грошового ринку,
сприяє розвитку та зміцненню націо�
нальної економіки. Нестабільність
окремих елементів грошової систе�
ми зменшує стійкість всіх економіч�
них процесів, знижує рівень інвести�
ційної привабливості країни, галь�
мує розвиток виробництва, призво�
дить до ринкових потрясінь і фінан�
сових криз.

Проведене дослідження дозво�
лило встановити, що в науковій літе�
ратурі не існує чіткого розмежуван�
ня визначень "стабільність грошової
системи" та "стійкість грошової сис�
теми". Зазвичай, науковці розгляда�
ють лише стійкість грошового обігу,
під яким розуміють здатність грошо�
вої системи задовольняти потреби
економіки в грошових коштах і за�
безпечувати стійкість національної
грошової одиниці, не допускаючи
інфляції. Стабільність грошової си�
стеми розглядається переважно у
вужчому значенні — як стійкість ок�
ремих її елементів. На наш погляд,
термін "стійкість" доцільно застосо�
вувати для аналізу окремих еле�
ментів або підсистем грошової сис�
теми, наприклад, "стійкість грошово�
го обігу". Проте в сучасних умовах
вже не достатньо розглядати стій�
кість лише окремих елементів, оск�
ільки для досягнення макроеконом�
ічної стабільності необхідне забез�
печення стабільності грошової сис�
теми в цілому.

Таким чином, стабільною можна
вважати таку структуру грошової
системи, яка не тільки відповідає
певним кількісним параметрам роз�
витку, але й забезпечує ефективне
виконання покладених на неї
функцій з погляду сприяння ефек�
тивності функціонування економіч�
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ної системи в цілому.
Необхідність забезпечення ста�

більності грошової системи набула
особливої актуальності після краху
Бреттон�Вудської валютної системи,
який ознаменував перехід більшості
національних грошових систем до
фідуциарного стандарту, основи
якого були закладені ще на початку
1960�х років, коли США почали про�
водити політику низької інфляції, а
приватні ринки, використовуючи пе�
реваги посередницької функції до�
лара, накопичували значні обсяги
ліквідних доларових активів. Але ос�
кільки національні центральні банки
залишалися вірні класичній теорії та
дотримувалися золотого стандарту,
а політики зробили вибір на користь
нової кейнсианської моделі регулю�
вання попиту, система стала розпа�
датися на частини, що і перешкоди�
ло плавному переходу до чистого
доларового стандарту. Збільшення
бюджетних витрат США та накопи�
чення золотих резервів у європейсь�
ких країнах привели до кризи, ре�
зультатом якої в 1968 р. стала фор�
мальна відмова від використання зо�
лота у валютній системі.

Пояснюючи причини поступо�
вої відмови від золотого стандарту
на користь міжнародної системи,
заснованої на фідуциарних грошах,
зарубіжні вчені довели, що еко�
номічні шоки, наприклад, такі як
депресія в післявоєнний період,
призвели до революційних перево�
ротів в економічній теорії. На дум�
ку деяких вчених, Бреттон�Вудська
система є прикладом того, як моне�
тарна теорія створила неадекватну
основу для економічної політики,
що і зробило її вразливою до фінан�
сових криз [9].

Крім того, слід зазначити, що
переважаюча на тепер парадигма
макроекономічної теорії не передба�
чає можливості виникнення таких
масштабних криз, як криза 2008—
2009 рр., а тому не завжди здатна
виробити заходи щодо забезпечення
стабільного розвитку як економічної
системи в цілому, так і окремих її
компонентів, зокрема, грошової си�
стеми.

Традиційно функція забезпечен�
ня стабільності грошової системи
покладена на центральний банк, але
в сучасних умовах виникає питання
про те, якою мірою і за допомогою
яких інструментів центральні банки
повинні впливати на грошову систе�
му та забезпечувати її стабільність.
Кризи останніх років показали, що
центральні банки мають у своєму
розпорядженні обмежений інстру�
ментарій грошово�кредитної політи�
ки. Загальноприйняте розуміння
значення центрального банку в за�

безпеченні стабільності грошової
системи зводить його роль, перш за
все, до підтримки стабільності націо�
нальної грошової одиниці, під якою
розуміють забезпечення стабіль�
ності ціни грошей. Проте, як свідчить
практика, розвиток електронних
платіжних систем, поява нових форм
безготівкових грошей у поєднанні зі
складністю контролю за їх випуском
і обігом здатні викликати суттєві
дисбаланси в грошовій системі.

В даний час грошова система заз�
нає істотних змін, зокрема, в рамках
фідуциарної системи відбувається
повсюдний перехід до електронно�
паперового стандарту. Не дивлячись
на те, що грошова система кожної
країни по�своєму унікальна, в роз�
витку грошових систем більшості
країн світу простежуються загальні
ознаки. Зокрема, можна виділити
такі характерні ознаки сучасних гро�
шових систем:

— різноманіття та постійне вдос�
коналення платіжних технологій;

— розвиток електронних платі�
жних систем;

— вдосконалення технологій
безготівкових розрахунків, в т.ч. ви�
користання сурогатних інструментів
розрахунків, платежів за допомогою
мобільного телефону і т.п.;

— масове поширення та збіль�
шення кількості периферійних за�
собів автоматизації — терміналів і
банкоматів;

— вдосконалення регулювання
та оптимізація витрат, пов'язаних з
готівковим грошовим оборотом (ра�
ціоналізація територіального розм�
іщення і модернізація регіональних
касових центрів, оптимізація обсягів
і вдосконалення технологій обробки
готівки, використання модульних
систем обробки банкнот;

— впровадження аутсорсингу
при обробці готівки;

— підвищення якості та захисних
характеристик грошових знаків на
основі поліпшення їх споживчих вла�
стивостей, вдосконалення та роз�
робка нових публічних ознак банк�
нот з використанням спеціального
дизайну, фарб і технологічних про�
цесів;

— розробка нових захисних оз�
нак монет, вдосконалення способів
їх чеканки, а також зниження вар�
тості виготовлення монет;

— постійне вдосконалення мате�
ріально�технічної бази всієї системи
грошового обігу, впровадження но�
вих технологій, засобів механізації
та автоматизації процесів роботи з
готівкою;

— автоматизований облік опе�
рацій з прийому, передачі та збері�
гання банкнот і монет;

— широке залучення кредитних

установ до процесу обороту готівки,
впровадження нових схем грошово�
го обороту;

— посилення контролю за фун�
кціонуванням грошової системи з
боку центральних банків і делегуван�
ня повноважень кредитним устано�
вам;

— підвищення рівня взаємодії
центральних і комерційних банків,
інкасаторських і спеціалізованих
компаній у процесі готів кого грошо�
вого обігу.

ВИСНОВКИ
Дослідження особливостей

структурної побудови сучасної гро�
шової системи дозволяє зробити
висновок про необхідність комплек�
сного вивчення її елементів і прин�
ципів на основі домінанти функціо�
нального підходу. Враховуючи ди�
намічні зміни якісних характерис�
тик грошової системи, вдосконален�
ня функціональних складових по�
винно бути переважаючим, оскіль�
ки саме воно безпосередньо впливає
на ефективність її функціонування,
від якого залежить стабільність
фінансової системи й економіки в
цілому.
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