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системи є вкрай важливим питанням. У своїх тезах я хочу зазначити основні 

проблеми моєї теми і запропонувати методи їх вирішення. 

Найзагальнішою і водночас найскладнішою проблемою функціонування 

будь-якої національної валюти є проблема конвертованості. Не менш 

важливим фактором для функціонування валюти є вибір нею валютного 

курсу. Світова практика підтверджує, що існують дві основні системи 

взаємодії різних національних валют:  

─ система взаємовідносин, що базується на механізмі фіксованих 

валютних курсів;  

─ взаємодія валют на основі плаваючих курсів [1].  

Також в Україні на функціонування грошової системи дуже сильно 

впливають військові дії. Вони просто не дають змоги спокійно розвиватися 

грошовій системі, бо як відомо, «гроші люблять тишу». Ще велика проблема 

полягає в тому, що зараз процвітає підробка грошей, що само по собі заважає 

функціонуванню грошового обороту. Щоб вирішити цю проблему потрібно: 

─ посилити технічний захист купюр від підробки; 

─ поширення засобів контролю операцій з готівкою.  

А загалом, на мою думку, щоб вирішити всі проблеми функціонування 

грошової системи України потрібно проводити дієві реформи в фінансовій 

галузі, здійснювати всебічний контроль за діяльністю фінансових органів і 

виходячи з політичної ситуації в країні знаходити максимально ефективні 

шляхи роботи грошової системи. Щоб дійсно мати європейське майбутнє 

українці повинні працювати з максимальною віддачею, а саме наші фінансові 

органи, які визначають грошову систему, повинні працювати над вирішенням 

недоліків і спрямовувати всі свої сили на підвищення рівня нашої країни. 

Отже, підсумовуючи хотілось би сказати, що грошова система є вкрай 

важливим аспектом в нашому житті, тому потрібно максимізувати зусилля на 

подолання всіх проблем, які перешкоджають її функціонуванню. 

 
1. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика./К.: Основи,-2008. 180 с. 

Науковий керівник: доцент, к.е.н., Зайцев О. В. 
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В реалізації стратегії реформування економіки України одним з 

найважливіших завдань є забезпечення фінансової стабільності системи 

банківського посередництва. В сучасних умовах актуалізуються комплекс 

питань, що пов’язані з виведенням з ринку неплатоспроможних банків, 
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зупинкою відтоку фінансових ресурсів з банківської системи. 

Щотижня Національний банк України та Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб повідомляють про початок процедури виведення з ринку 

чергового банку і, на сьогоднішній день, вже ліквідується 70 банків.  

Сьогодні працює 116 банків і, згідно закону України, всі вони є 

учасниками ФГВФО. У порівнянні з попередніми роками їх кількість значно 

зменшилась. Також, через кризу, зменшилася сума вкладів фізичних осіб. Рік 

тому ця цифра складала 415,1 млрд. грн, зараз 362,3 млрд. грн. 

Через падіння значної кількості банків навантаження на ФГВФО протягом 

останніх двох років збільшується, адже вкладникам кожного банку, згідно 

законодавства, необхідно відшкодувати вкладену в банк суму коштів у межах 

200 тис. грн (рис.1) [2]. В таких умовах стабільно функціонуюча система 

гарантування вкладів фізичних осіб стає провідним фактором в утриманні 

коштів домогосподарств у банках. 
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Рисунок 1 – Динаміка фінансових ресурсів ФГВФО 

 

Аналізуючи динаміку фінансових ресурсів Фонду одразу можна помітити 

чітку зміну в об’ємі ресурсів. Через недостатність коштів у 2015 році Фонду 

повторно було надано допомогу від НБУ у вигляді кредиту. У зв’язку з 

падінням значної кількості банків і збільшення навантаження на Фонд для 

відшкодування вкладів динаміка грошових ресурсів Фонду значно падає, що 

впливає на його фінансову стійкість. 

Одним із варіантів рішення питання про підвищення довіри до банків 

пропонується модель банківської системи, де підвищиться частка та, 

відповідно, роль державних банків, зобов'язання яких гарантує влада. 

Кроки у реалізації цієї моделі вже робляться. Так Укргазбанк, Ощадбанк, 

Укрексімбанк отримує передбачені державним бюджетом грошові кошти на 

збільшення їх статутного капіталу, для забезпечення виконання вимог щодо 

мінімальної суми регулятивного капіталу, яка на сьогодні становить 500 млн. грн 
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та має бути сформована до 11 липня 2024 року [1]. Також активно дискутується в 

суспільстві та середовищі фінансових установ питання про розрахункове 

обслуговування держслужбовців виключно у державних банках. 

Дану ситуацію можна розглянути з двох сторін. З одного боку, вкладники 

банків будуть повністю захищені, незалежно від того чи матимуть банки 

змогу виконувати свої прямі зобов’язання, чи ні, бо необхідні кошти для 

покриття витрат будуть їм гарантовані. Так, це дозволить зміцнить довіру 

вкладників до банків. 

Однак, з іншої сторони, зростає потенціал виникнення цілого ряду 

негативних наслідків: 

 зменшення рівня конкуренції серед банків; 

 дублювання та перетин функцій НБУ, ФГВФО та Кабінетом міністрів 

України щодо регулювання діяльності банків, організації виведення їх з 

ринку та виплати відшкодування вкладникам; 

 зростання фінансового навантаження на Державний бюджет України, 

враховуючі «залповий» характер виникнення таких зобов’язань.  

 зростання рівня так званого «морального ризику», що передбачає 

ймовірність сприйняття більшого ризику з розумінням наявності механізмів 

подолання негативних наслідків, у нашому випадку, з боку держави. 

Враховуючи зазначене вище та існуючий світовий досвід організації 

банківських систем, вважаємо, що зазначені дії держави щодо підвищення 

довіри до банківської системи не досягнуть успіху, особливо у 

довгостроковій перспективі. На нашу думку, більш доцільним є 

удосконаленні системи банківського регулювання і пруденційного нагляду та 

системи гарантування вкладів фізичних осіб. 

 
1. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою 

Правління Національного банку України 28.08.2001 № 368. 
2. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Офіційний сайт. Режим доступу : 

http://www.fg.gov.ua/ 
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В умовах економічних трансформацій, збалансованого соціально-

економічного та екологічного розвитку відображення господарської 

діяльності обумовлює необхідність пошуку ефективних форм організації 

інтегрованої системи обліку її результатів. Концептуальною інформаційною 

основою підготовки зовнішніх форм звітності є бухгалтерський облік.  


