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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У банківській сфері, а саме на монетарному ринку,

повинно існувати певне співвідношення готівкової маси
грошей до безготівкової. У країнах з розвиненою інфра&
структурою це співвідношення відповідно у відсотках
становить від 10% до 90%. Зростання готівкової маси в
обігу сприяє появі негативних тенденцій на монетарно&
му ринку країни, а саме: призводить до здешевлення на&
ціональної грошової одиниці та зменшення вартості гро&
шей, тому важливо правильно і чітко організувати готі&
вковий обіг в країні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У вітчизняній та зарубіжній економічній літературі

проблеми організації готівково&грошового обігу знай&
шли висвітлення в наукових працях А.С. Гальчинсько&
го, В.М. Геєця, А.А. Гриценка, Б.С. Івасіва, Н.В. Доро&
фєєвої, Р.В. Кисельова, В.Д. Лагутіна, В.І. Міщенка,
А.М. Мороза, М.І. Савлука, Т.С. Смовженко, В.С. Стель&
маха, С.А. Циганова, А.А. Чухно та інших науковців і
практиків.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — дослідити динаміку та структуру го&

тівкової маси в обороті на монетарному ринку Украї&
ни за останні десять років, визначити основні фактори
збільшення готівки в обігу та можливі шляхи її скоро&
чення.
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У статті надано статистичний аналіз готівкового обігу в Україні та досліджено рівень готівки, яка може
опосередковано впливати на вартість національної грошової одиниці. Визначено фактори, які зумовлю9
ють підвищення рівня готівки, та запропоновано можливі шляхи її скорочення.

The article provided a statistical analysis of the cash circulation in Ukraine and studied the level of cash that
may indirectly affect the value of the national currency. The article also identified the factors that determine the
increase in cash and offered possible ways of its reduction.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Готівково&грошовий обіг являє собою сукупність

платежів, що здійснюється готівкою. Він є складовою
частиною загального грошового обігу країни. Еконо&
міку України характеризує висока питома вага готів&
ки в загальній грошовій масі. Готівка посідає важли&
ве місце у платіжній системі країни і відіграє значну
роль у здійсненні населенням готівкових платежів для
обслуговування своїх потреб. Питаннями організації
готівково&грошового обігу в Україні займається На&
ціональний банк України. Він прогнозує та організо&
вує виробництво й випуск в обіг банкнот і монет на&
ціональної валюти, створює їх резервні фонди, вста&
новлює номінали, платіжні ознаки та порядок заміни
й утилізації зношених банкнот і монет, правила збер&
ігання та інкасації готівки, визначає порядок ведення
касових операцій в банківській та позабанківській
сферах.

У позабанківській сфері політика Національного
банку України з питань готівкового обігу має спрямо&
вуватися, в першу чергу, на:

— забезпечення оптимальної кількості та структу&
ри грошових знаків в обігу та своєчасне вилучення з
обігу зношених, пошкоджених та підробних банкнот і
монет;

— проведення гнучкої, виваженої політики щодо
організації готівкових розрахунків для активізації під&
приємницької діяльності;
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— постійне здійснення аналізу руху готівки у знач&
них сумах за рахунками клієнтів, виключаючи мож&
ливість проведення сумнівних і некоректних операцій;

— скорочення готівкових розрахунків на основі роз&
ширення обсягів безготівкових платежів населення в
сфері торгівлі, послуг шляхом створення національної
системи масових електронних платежів, використання
розрахункових чеків, векселів, акредитивів тощо та
здійснення соціальних виплат населенню через устано&
ви банків.

У більшості розвинених країн світу останнім ча&
сом спостерігається тенденція до зростання обсягів
готівки в грошовому обігу національних валют, однак
значно меншими темпами у порівнянні з Україною.
Найвищими темпами обсяги готівки в Україні зрос&
тали у період з 2004 до 2008 рр. (рис. 1). Дана тенден&
ція обумовлена домінуючим становищем готівки у
структурі платіжних інструментів, що використову&
ються населенням безпосередньо при здійсненні роз&
рахунків за придбані у роздрібній торгівлі товари та
надані послуги.

Готівковий обіг в Україні займає важ&
ливе місце у фінансовій системі держави,
проте він є найбільш капіталоємним і тру&
домістким видом банківської діяльності.
Хоча частка готівки у загальному обсязі
грошової маси постійно знижується, але це
відбувається повільними темпами (рис. 2).

У загальному обсязі грошової маси в
економічно розвинених країнах частка
готівки не перевищую 3—9%. Стосовно
грошової системи України, то в нашій
країні готівково&грошовий обіг посідає
більш значне місце. Частка готівки (М0) у
загальній грошовій масі (М3) у кілька
разів перевищує рівень провідних країн.
Починаючи з 2003 року, в Україні спос&
терігається постійне зменшення цього по&
казника. Якщо у 2003 році ця частка ста&

новила 34,8%, то в 2004 р. — 33,7%, у
2005 р. — 31%, у 2006 р. — 28,7%, у 2007
р. — 28%, що свідчить про покращення
структури грошової маси (рис. 2). Однак
у 2008 році частка готівки зросла до
рівня 30%, а в 2009 р. — до 32,2%. У цей
же час обсяг грошової маси (М3) у 2009
р. скоротився на 28,4 млрд грн. Через
зменшення загальної грошової маси в
обігу зросла частка готівки в ньому, хоча
обсяг останньої в 2009 році збільшився
тільки на 2.2 п.п., тобто внаслідок фінан&
сової кризи потреба в готівці зменшила&
ся. Така динаміка пояснюється знижен&
ням рівня довіри з боку населення до
банків, значним рівнем інфляції під час
фінансово&економічної кризи, що при&
зводить до осідання готівки на руках у
населення.

У 2010 році відновлення економічного росту сприя&
ло підвищенню попиту на готівку. Питома вага готівко&
вих коштів у грошовій масі мала позитивну тенденцію
до скорочення з 32,2% на кінець 2009 р. до 30,6% на
кінець 2010 року. У 2010 році відбулося зростання як
видачі готівки із кас банків, так і її надходження. Над&
ходження готівки до кас банків за 2010 рік збільшилися
на 15,6% (порівняно зі зменшенням на 4,4% у 2009 році).
Приріст було забезпечено переважно за рахунок зрос&
тання надходжень торгівельної виручки і виручки від
усіх видів послуг та надходжень до кас банків на рахун&
ки за вкладами фізичних осіб і за платіжними картка&
ми. Видача готівки з кас банків за 2010 рік збільшилася
на 18% (за 2009 р. вона зменшилася на 8,1%). Найбільше
зросла видача готівки за платіжними картками — на
27,5%.

Зростання грошової маси в Україні за 2011 рік ста&
новило 14,7% — до 685,5 млрд грн. порівняно зі
збільшенням на 22,7% в 2010 році. Збільшення грошової
маси в 2011 р. відбувалося як за рахунок збільшення го&
тівкової складової, так і депозитної. Зокрема, обсяг
готівки поза банками за 2011 р. збільшився на 5,3 % —
до 192,7 млрд грн. Питома вага готівки в структурі гро&
шової маси за станом на 01.01.2012 р. зменшилася до
28,1% порівняно з 30,6 % за станом на початок 2011 року,
що пояснюється помірними темпами зростання готів&
кових коштів в обігу порівняно зі значним приростом
депозитів.

Після проведення грошової реформи (за період 1997
по 2009 роки) обсяг готівки поза банками збільшився
майже у 39 разів та становив на кінець 2011 року 192,7
млрд грн., причому найінтенсивніше зростання позабан&
ківського обігу готівки спостерігається в останні роки.
Тільки за п'ять останніх років готівка поза межами бан&
ківської системи збільшилась у 3,7 раза, а її приріст за
цей період у 2,7 раза перевищував приріст готівки поза
банками за усі попередні роки, починаючи з 1991 року.

Рис. 1. Динаміка готівкових коштів в обігу в Україні за 2001 — 2011 рр.,
(млрд грн.)

Рис. 2. Динаміка питомої ваги готівки у грошовій масі по Україні
в 2001—2011 рр.

Рис. 3. Агрегатна структура грошової маси в Україні в
2009 році (%)
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У той же час питома вага готівки у грошовій масі, внас&
лідок більш швидкого зростання інших агрегатів та гро&
шової маси в цілому, мала позитивну тенденцію до ско&
рочення з 43,2% на початок 1997 року до 28,1% на кінець
2011 року, проте це набагато вище, ніж у країнах з роз&
винутою ринковою економікою, де вона становить до
10% від загальної грошової маси.

У розрахунку на одну особу в 2011 році припадало
по 55 шт. банкнот (торік — 57 шт.) і по 204 шт. розмін&
них монет. Протягом цього року Національний банк
України забезпечував безперебійне та своєчасне задо&
волення потреб готівкового обігу в банкнотах і моне&
тах усіх номіналів. У цілому за 2011 рік по країні спос&
терігався випуск готівки в обіг на загальну суму 9,5 млрд
грн. (у 2010 році — 29,6 млрд грн.), тобто це свідчить
про скорочення обсягів готівки в обігу. Упродовж 2011
року здійснювався щоденний моніторинг стану готівко&
вого обігу, залишків банкнот і монет у запасах готівки
територіальних управлінь, проводилося своєчасне та
повне підкріплення готівкою. З резервних фондів На&
ціонального банку України протягом 2011 року було
видано банкнот і монет в сумі 59,7 млрд грн. (в 2010 році
— 80,7 млрд грн.). За вищенаведеними даними видно, що
обсяг готівки в грошовому обороті істотно зменшився в
2011 році у порівнянні з минулим роком.

Проаналізуємо структуру грошової маси в Україні
та частку готівки в ній за останні три роки. У ході спос&
тереження було з'ясовано, що структура грошової маси
у 2009 році мала наступний вигляд: готівкові кошти в
обігу (М0) склали 32,2% від загального обсягу грошо&
вої маси, грошовий агрегат М1 становив 48% і частка
грошового агрегату М2 склала 99,5% в загальній струк&
турі грошової маси (М3) (рис. 3).

У 2010 році простежується тенденція до зниження
в порівнянні з минулим роком у структурі грошової
маси. Готівкові кошти в обігу склали 30,6%, що на 1,6%
менше, ніж у 2009 році, частка грошового агрегату М1
збільшилась на 0,5% і становила 48,5%, агрегат М2 ста&
новив 98,8% (рис. 4).

У 2011 році продовжується тенденція до зниження
готівкових коштів в обігу і в загальній структурі грошо&
вої маси їх частка складала 28,1%, що на 2,5% нижче
результату 2010 року. Частка грошового агрегату М1
та М2 у 2011 році відповідно становила 45,4% та 99,5%
(рис. 5).

Зрушення в структурі грошової маси показали
відповідні зміни: у 2010 році порівняно з 2009 роком
змінювалася структура грошового агрегату М0 та М2 у
бік зменшення і в п.п відповідно становили 1,6 та 0,5; у
2011 році структура зменшувалася по агрегату М0 та М1
і в п.п. відповідно становили 2,5 та 3, на 0,7 п.п. збільшив&
ся грошовий агрегат М2. Отже, у 2011 році відбулися
зрушення в структурі, які показали суттєві зміни гро&
шових агрегатів М0 та М1 (табл. 1).

На основі проведеного дослідження визначимо фак&
тори, які сприяють збільшенню частки готівки в струк&
турі грошової маси. Перш за все, це зумовлено низкою
переваг при здійсненні розрахунків готівкою, а саме:

— універсальність готівки як засобу платежу;
— легкість використання;
— обов'язковість до приймання при здійсненні пла&

тежів на всій території держави в будь&який час;

 — дотримання анонімності при здійсненні розра&
хунків тощо.

Одним з факторів збільшення позабанківського об&
ігу готівки може стати зростання споживчих цін, у зв'яз&
ку з цим населення, для здійснення поточних купівель
постійно збільшуватиме обсяги "кишенькових" грошей,
що вплине на зростання готівки поза касами банків.

За офіційними даними Національного банку Украї&
ни, впродовж 2010—2011 рр. відбулося зниження рівня
готівкових коштів у грошовому обороті, що пояснюєть&
ся зниженням рівня споживчих цін протягом 2011 року.
На грошовому ринку існує обернено&пропорційна за&
лежність між індексом споживчих цін і індексом купі&
вельної спроможності національної грошової одиниці,
тобто при збільшенні рівня споживчих цін індекс купі&
вельної спроможності грошової одиниці зростає і на&
впаки (табл. 2). Індекс купівельної спроможності націо&
нальної грошової одиниці показує, скільки товарів та
послуг можна купити чи отримати на одну національну
грошову одиницю На основі даних таблиці 2 можна зро&
бити висновок, що чіткої тенденції чи до зростання чи
до зниження не простежується. Значення індексів уп&
родовж 2000 — 2011 рр. динамічно коливаються. У 2000
році споживчі ціни зросли на 25,8%, відповідно індекс
купівельної спроможності грошової одиниці знизився.
У 2001 році рівень споживчих цін значно знизився у по&
рівнянні з 2000 роком, а купівельна спроможність гривні
зросла. У 2010—2011 рр. відбулося уповільнення зрос&
тання споживчих цін внаслідок низького використання
виробничого потенціалу, слабкого внутрішнього попи&

Рис. 4. Структура грошової маси за грошовими
агрегатами в Україні в 2010 році (%)

Рис. 5. Агрегатна структура грошової маси
в Україні в 2011 році (%)

Таблиця 1. Структурні зрушення грошових агрегатів на монетарному ринку України в 2010—2011 роках
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ту та стабільності валютного курсу, а в період 2007—
2008 рр. темпи зростання цін були набагато вищі. Так, в
Україні індекс споживчих цін у 2011 році становив
104,6%, у 2010 році — 109,1% порівняно зі 122,3% у 2008
році. За період 2000 — 2011 рр. найвище значення індексу
купівельної спроможності простежується у 2011 році.

Таким чином, збільшення готівки в обігу може бути
викликане наступними процесами:

— збільшенням кількості підприємств малого бізне&
су (торгівля, сфера послуг), фізичних осіб — підпри&
ємців;

— збільшенням продажу товарів на організованих
та неорганізованих ринках, де розрахунки повністю
здійснюються готівкою, а також інтенсивне зростання
обсягів споживчих кредитів.

Разом з тим високі показники частки готівки в об&
ігу, як і раніше, спричиняють такі чинники:

— високий рівень тіньової економіки та велика
кількість неконтрольованих стихійних ринків;

— низький рівень доходів населення;
— економічна та політична нестабільність;
— девальваційні та інфляційні очікування;
— високий податковий тиск на виробників;
— недовіра населення до фінансової системи дер&

жави і, як наслідок, осідання значних обсягів грошових
коштів на руках у населення, а не на банківських рахун&
ках;

— нестабільність депозитного та валютних ринків,
внаслідок чого періодично спостерігається вилучення
вкладниками депозитів, оскільки населення віддає пе&
ревагу заощадженням у готівці;

— нерозвиненість фінансових ринків;
— незначна частка безготівкових форм розрахунків

населення за придбані товари і надані послуги, що при&
зводить до зростання обсягів готівки, яка витрачається
на такі цілі.

У сучасних умовах гальмівним фактором зростання
готівки може бути подальше зростання обсягів безго&
тівкових розрахунків з використанням платіжних кар&
ток. Незважаючи на те, що на сьогодні використання
платіжних карток є широко розповсюдженим явищем,
однак суттєвого скорочення обсягів готівкового обігу
не відбувається, оскільки розвиток карткового бізнесу
в основному розвивається шляхом видачі карток на
зняття заробітних плат, при яких платіжні картки ви&
користовуються для одержання коштів з рахунків че&
рез банкомати. Тому фактично як такого скорочення
готівкових коштів в обігу через систему впровадження
банківських карточок не відбувається.

ВИСНОВКИ
Сьогодні на монетарному ринку України співвідно&

шення готівкової маси грошей до безготівкової у відсот&

ках відповідно становить 28,1% до 71,9%. Частка готів&
ки в загальній структурі грошової маси в 2011 році була
найменшою за останні десять років, проте її рівень все
ще залишається високим у порівнянні з економічно роз&
виненими країнами, в яких питома вага готівки в обо&
роті складає 3—9%. На обсяг готівки в обороті вплива&
ють чинники прямої та опосередкованої дії. До чинників
прямої дії відносяться: рівень інфляційних процесів (пе&
редують коливання споживчих цін на товари та послу&
ги) та приріст ВВП. Головною проблемою скорочення
готівкового обігу залишається зниження приросту ВВП
в країні. Опосередкований вплив мають такі чинники,
як: високий рівень тіньової економіки, низький рівень
доходів населення, економічна та політична не&
стабільність в країні, недовіра населення до фінансової
системи держави та інші. Частка впливу кожного фак&
тора на зміну готівкової маси в обігу буде відповідною
до зміни кон'юктури монетарного ринку України. Отже,
перспективи скорочення готівково&грошового обігу в
Україні пов'язані з макроекономічною стабілізацією
вітчизняного народного господарства. Перспективним
напрямком покращення готівково&грошового обігу має
стати вдосконалення нормативно&правової бази щодо
регулювання готівкового обігу в країні, яка б, в свою
чергу, сприяла підвищенню безготівкових платежів та
довіри населення до банківської системи. Однак спро&
ба урегулювати ситуацію на грошовому ринку на рівні
держави лише частково вирішує проблему скорочення
готівки в оброті. Для скорочення готівкового обігу та
для того, щоб рівень готівки максимально наближався
до рівня в розвинених європейських країнах необхідно
вжити таких заходів, а саме:

1) підвищувати довіру з боку населення до банківсь&
кої системи, яка була втрачена в умовах фінансової кри&
зи, та збільшувати обсяги залучення на депозити коштів
фізичних та юридичних осіб і цим самим підвищувати
платіжну дисципліну населення;

2) забезпечити прискорення термінів зарахування
коштів, отриманих з рахунків покупців на рахунки
суб'єктів господарювання, торгівлі;

3) запровадити страхування ризиків власників пла&
тіжних карток від несанкціонованого втручання та не&
передбачуваного використання.
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. . 
2000 125,8 0,79 
2001 106,1 0,94 
2002 99,4 1,01 
2003 108,2 0,92 
2004 112,3 0,89 
2005 110,3 0,91 
2006 111,6 0,89 
2007 116,6 0,86 
2008 122,3 0,82 
2009 112,3 0,89 
2010 109,1 0,92 
2011 104,6 0,95 

 Таблиця 2. Індекс споживчих цін та купівельної
спроможності української гривні за 2000—2011 рр.


