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Кравчонок С. В. Дослідження теоретичних основ функціонування грошово-кредитного ринку України
У статті розглянуто проблематика теоретичних засад стосовно поняття «грошово-кредитний ринок». Добробут та процвітання держави 
залежить від ефективності фінансової сфери, тому важливим є вдосконалення функціонування фінансового ринку, а саме – його окремих сегмен-
тів. Оскільки одним з найбільших сегментів є грошово-кредитний ринок, то необхідно спочатку розглянути саме його, що і відображено у статті. 
Розглянуто теоретичні основи, а саме – визначення поняття грошово-кредитного ринку; проаналізовано інструментарій грошово-кредитного 
ринку. На основі дослідженого матеріалу автором запропоновано розширений та доповнений варіант поняття грошово-кредитного ринку. У 
подальшому планується розгляд монетарного регулювання грошово-кредитного ринку України. 
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функционирования денежно-кредитного рынка Украины
В статье рассмотрена проблематика теоретических принципов от-
носительно понятия «денежно-кредитный рынок». Благосостояние и 
процветание государства зависит от эффективности финансовой 
сферы, потому важным является усовершенствование функциони-
рования финансового рынка, а именно – его отдельных сегментов. 
Поскольку одним из самых больших сегментов является денежно-
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ненный вариант понятия денежно-кредитного рынка. В дальнейшем 
планируется рассмотрение монетарного регулирования денежно-
кредитного рынка Украины.
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State depends on the efficiency of financial sector, thus, it is important to 
improve the functioning of financial market, especially its certain segments. 
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Забезпечення фінансової стабільності залежить від 
ефективності функціонування фінансового ринку 
держави. Фінансовий ринок складається зі струк-

турних сегментів. Тому актуальним питанням виступає 
вдосконалення теоретичних основ грошово-кредитного 
ринку, оскільки саме він виступає найбільшим сегмен-
том фінансового ринку. Для ефективного функціону-
вання економіки необхідна постійна та безупинна мобі-
лізація, розподіл, перерозподіл тимчасово вільних гро-
шових коштів фізичних і юридичних осіб, між різними 
секторами економіки виключно на комерційній основі. 
Теоретичні основи грошово-кредитного ринку широко 
розглянуто такими вченими-економістами, як: А. Гри-
ценко, В. Міщенко, Н. Островська, Т. Єрліна, C. Масло-
ва, І. Фішер, В. Гейць, А. Сидоренко, А. Мехлера, П. Лоу 
та ін. Проте немає єдиного формулювання теоретичних 
знань з даного питання, у різних джерелах по-різному 
висвітлена інформація.

Грошово-кредитний ринок виступає центральною 
ланкою ринкової моделі грошово-кредитного регулю-
вання економіки. На цьому ринку формуються попит 
і пропозиція кредитів на різні терміни, обмінні курси, 
процентні ставки і т. ін. За відсутності системи ринків у 
грошово-кредитній сфері неможливо забезпечити ефек-
тивне функціонування дворівневої банківської системи.

Під грошовим-кредитним ринком розуміється 
частина фінансового ринку, на якому відбувається тор-
гівля короткостроковими кредитами.

Грошово-кредитний ринок – це ринок, на якому 
формуються попит та пропозиція на гроші через регу-
лювання мережі інститутів, що забезпечують взаємодію 
попиту і пропозиції грошей. 

На основі збалансування попиту і пропозиції гро-
шей забезпечується дотримання ключових монетарних 
пропорцій та досягаються цілі монетарної політики 
НБУ при одночасному формуванні монетарних імпуль-
сів, необхідних для підтримки сталого економічного 
зростання [10].

Особливості грошово-кредитного ринку:
 взаємозв’язок «товар – гроші» на грошово-

кредитному ринку здійснюється через позику 
за умови повернення засобів у певний термін 
або придбання фінансових інструментів;

 після здійснення як купівлі, так і продажу гро-
шей власник не втрачає право власності, а на 
добровільній основі передає право на розпоря-
дження грошима покупцеві на певних умовах;

 при передачі грошей від власника до покупця 
гроші виступають товаром. Вартість, що ку-
пується, розраховується виключно в грошо-
вій формі, в односторонньому порядку і при 
обов’язковому поверненні власникові. Метою 
такого переміщення є отримання доходу як 
власником, так і покупцем. Власник отримує 
дохід у формі відсотка за тимчасову відмову 
від грошей, а покупець – за рахунок отримання 
прибутку від розширення своєї виробничої або 
комерційної діяльності;

 як купівля, так і продаж грошей відбувається 
виключно за наявності вільних грошей у одно-
го суб’єкта і потреби в них інших.

Т. Г. Савченко  пропнує всі інструменти грошово-
кредитного ринку поділити на дві групи – з точки зору 
їх впливу на кон’юнктуру грошово-кредитного ринку. 
До першої включити основні економічні засоби й мето-
ди грошово-кредитної політики НБУ (регулюючі інстру-
менти), які визначені статтею 25 Закону України «Про 
Національний банк України»: визначення та регулюван-
ня норм обов’язкових резервів для комерційних банків, 
процентна політика, рефінансування комерційних бан-
ків, управління золотовалютними резервами, операції з 
цінними паперами (крім цінних паперів, що підтверджу-
ють корпоративні права), проблеми і перспективи роз-
витку банківської системи України на відкритому ринку, 
регулювання імпорту та експорту капіталу, емісія влас-
них боргових зобов’язань та операції з ними. До другої 
групи (економічні інструменти) – фінансові інструмен-
ти, які можуть використовуватись у взаємовідносинах 
між банками другого рівня, а також застосовуються для 
здійснення операцій банку з клієнтами (юридичними та 
фізичними особами) [12].

Особливість інструментарію грошово-кредитного 
ринку полягає в низькому фінансовому ризику. 

Розглянемо учасників грошово-кредитного ринку 
за декількома напрямами залежно від специфіки діяль-
ності: 

1. Кредитори – ті особи, які надають гроші: дер-
жава в особі певних органів і організацій, підприємства 
та організації різного типу, банки, небанківські кредит-
ні організації, міжнародні фінансові організації, інші 
фінансово-кредитні установи.

2. Позичальники – ті особи, які на певних умовах 
запозичують гроші: держава в особі певних органів і ор-
ганізацій, підприємства та організації різного типу, бан-
ки, небанківські кредитні організації, міжнародні фінан-
сові організації, інші фінансово-кредитні установи.

3. Фінансові посередники (але процеси запозичен-
ня та надання грошей на грошово-кредитному ринку 
можливо здійснювати і без фінансових посередників) – 
банки, брокери, дилери, керуючі компанії, професійні 
учасники фондового ринку, інші фінансово-кредитні 
установи та ін.

Дохід отримують всі учасники грошово-кредит-
ного ринку за виконання своєї функції. Отже, 
кредитори отримують дохід із запозиченої суми 

через отримання зазначених відсотків на суму запози-
чення. Тоді позичальники отримують дохід за рахунок 
отриманого прибутку, внаслідок використання запози-
чених коштів у кредитора. Якщо операції здійснювались 
з фінансовими посередниками, то вони отримують до-
хід за рахунок різниці між процентними ставками при 
залученні і розміщенні коштів або отриманні комісійної 
винагороди.

Регулювання грошово-кредитного ринку забезпе-
чується грошово-кредитною політикою, яка є складо-
вою системи загальнодержавної економічної політики. 

Політика у сфері грошового обігу та кредиту має 
велике значення для кожної країни, оскільки шляхом 
регулювання грошової маси вона спрямована на за-
безпечення ефективного функціонування економіки, її 
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ключовими цілями є цінова стабільність, стабільність 
обмінного курсу, зростання національного виробни-
цтва, збалансування платіжного балансу, забезпечення 
зайнятості, зростання добробуту населення тощо [14].

Законом України «Про Національний банк Украї-
ни» визначено: «грошово-кредитна політика – комплекс 
заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих 
на забезпечення стабільності грошової одиниці Украї-
ни через використання визначених Законом засобів та 
методів». Грошово-кредитну політику часто називають 
монетарною, оскільки вона є політикою у сфері управ-
ління кількістю грошей в обігу [11]. 

Суб’єктом грошово-кредитної політики виступає 
держава, яка регулює цю сферу через свої представниць-
кі органи – центральний банк і відповідні урядові струк-
тури – міністерства фінансів чи казначейства, органи на-
гляду за діяльністю банків і контролю за грошовим обі-
гом, інституції зі страхування депозитів та інші устано-
ви. Визначальна роль у здійсненні грошово-кредитного 
регулювання належить центральному банку [13]. 

Національний банк, у свою чергу, для здійснення 
ефективної монетарної політики застосовує такі основ-
ні інструменти: 
 процентна політика;
 депозитні операції центрального банку;
 здійснення операцій на відкритому ринку; 
 встановлення мінімальних обов’язкових резер-

вів для банків; 
 здійснення операцій на валютному ринку та 

інші.

Грошово-кредитне регулювання – сукупність форм, 
методів і важелів державного впливу на грошово-
кредитну сферу. Основні напрями грошово-кре-

дитного регулювання: регулювання банківської лік-
відності, управління державним боргом і регулювання 
обсягу кредитних операцій, грошової емісії та ризику й 
ліквідності. Здійснюється за допомогою різних форм, 
методів і важелів. Важелі грошово-кредитного ринку 
необхідно використовувати комплексно, у певній послі-
довності, у контексті чинного законодавства та виваже-
ної зовнішньоекономічної діяльності [6, с. 297].

Грошово-кредитний ринок прийнято поділяти на 
такі складові: 
 обліковий (грошовий) ринок;
 міжбанківський (кредитний) ринок;
 валютний ринок.

Складові грошово-кредитного ринку поєднані ос-
нов  ними функціями, які визначають їх схожість, а саме:

1. Здійснення об’єднання засобів держави, приват-
ного бізнесу, закордонних інвесторів, а також дрібних 
заощаджень населення, за рахунок чого формуються ве-
ликі грошові фонди.

2. Об’єднані грошові кошти перетворюються в по-
зиковий капітал, за допомогою якого здійснюється за-
безпечення роботи зовнішніх джерел фінансування під-
приємств.

3. Забезпечення ефективного функціонування дер-
жавних органів за рахунок надання позик для покриття 
дефіциту бюджету та інших цілей.

4. Забезпечення стійкої кредитної системи через 
спрямування частини акумульованих коштів на міжбан-
ківський ринок.

Міжбанківський ринок визначають як сегмент фі-
нансового ринку, на якому визначається вартість кре-
дитних ресурсів. Ставки за міжбанківськими кредитами, 
які формуються внаслідок взаємодії учасників ринку,  
є визначальними для встановлення вартості кредитних 
ресурсів і для інших суб’єктів економіки [5].

Валютний ринок – це система економічних від-
носин між його суб’єктами щодо здійснення операцій 
з купівлі-продажу валют і валютних цінностей за допо-
могою сучасних засобів фінансової телекомунікації, де 
цінами є встановлені під впливом попиту і пропозиції 
обмінні курси [7].

Розбудова повноцінного валютного ринку та 
ефективна організація валютних відносин в Україні ви-
значаються необхідністю їх належного регулювання з 
боку держави. Одне з ключових місць у цьому процесі 
належить механізму реалізації валютної політики, що 
охоплює всі необхідні важелі впливу на валютні відно-
сини і є одним із найважливіших елементів у загальній 
системі заходів щодо підтримання макроекономічної 
стабільності в країні, стимулювання економічного зро-
стання та підвищення добробуту населення.[6]

Стан кон’юнктури валютного ринку виявляється 
у зміні співвідношення між попитом і пропозицією іно-
земних валют, що, у свою чергу, є ключовим чинником 
впливу на валютний курс. Загалом чинники, що визна-
чають кон’юктуру валютного ринку, можна розділити 
на такі три групи: 1) курсоутворюючі; 2) регулюючі;  
3) чинники кризового характеру [8].

Як наступну складову грошово-кредитного ринку 
розглянемо грошовий ринок, який, у свою чергу, 
містить в собі більшу кількість учасників і об’єктів 

угод, ніж валютний та міжбанківський, оскільки доступ 
до нього мають банки, страхові компанії, підприємства, 
інвестиційні фонди, фінансові установи, пенсійні фон-
ди, дилери і т. ін.

Можемо виділити такі основні характеристики 
грошового ринку:
 грошовий ринок позиціонується як ринок з мі-

німальним фінансовим ризиком;
 позичковий процент виступає ціною «товару» 

на грошовому ринку, що виступає важливим 
елементом грошово-кредитної політики держа-
ви, який регулюється Національним банком 
України;

 висока ліквідність фінансових активів;
 проста система ціноутворення на грошовому 

ринку;
 забезпечує ефективне здійснення розподіл та 

перерозподіл, накопичення та оборот грошово-
го капіталу;

 грошовий ринок виступає короткостроковим 
сегментом фінансового ринку, що дозволяє під-
приємствам збільшувати грошові активи, що 
забезпечує ефективність використання вільних 
коштів.

http://www.business-inform.net
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Ми розглянули основні моменти у функціонуванні 
грошово-кредитного ринку України. Тепер розглянемо 
більш детально поняття грошово-кредитного ринку, що 
представлено в табл. 1. 

Виходячи з аналізу розробленої табл. 1, ми може-
мо дати визначення поняття грошово-кредитного 
ринку через розгляд його з двох боків. З одного 

боку – як структурного елементу національного ринку, 
а з іншого – як самостійного механізму. Таким чином, 
доцільно буде дати два доповнені визначення грошово-
кредитного ринку. 

У першій варіації, де грошово-кредитний ринок ви-
ступає як структурний елемент національного ринку, для 
більш повного та детального визначення об’єднаємо такі 
частини понять, дані Гальчинським А. С., Масловою С. О., 
Опаловим О. А. та Ешем С. М., і отримаємо таке поняття:

Грошово-кредитний ринок – це самостійний меха-
нізм на фінансовому ринку, який формують банківські 
та спеціальні фінансово-кредитні інститути, що забез-
печує упорядковане переміщення грошових ресурсів,  
а саме – короткострокові депозитно-позикові операції. 

Таким чином, ми бачимо, що таке об’єднання є 
доцільним, оскільки поняття більш детально описує 
структурний елемент національного ринку – грошово-
кредитний ринок. 

У другій варіації, де грошово-кредитний ринок ви-
ступає як самостійний механізм, ми для більш структур-
ного та повного поняття об’єднали такі частини понять, 
дані С. В. Мочерним і Демківським А.В., і отримали таке 
поняття:

 Грошово - кредитний ринок – це структурний еле-
мент національного ринку країни, на якому функціонує 
система грошових відносин і банківських та спеціаль-
них фінансово-кредитних інститутів, які забезпечують 
функціонування, постійне переміщення сукупності гро-
шових ресурсів країни, їх розподіл та перерозподіл під 
впливом законів попиту та пропозиції.

ВИСНОВКИ
Ми провели аналіз досліджень багатьох авторів 

стосовно визначення грошово-кредитного ринку. Роз-

глянуті нами поняття не відображають повної сутності 
даного терміна, тому було розроблено авторське тлу-
мачення поняття, яке включає в себе більш розшире-
ний спектр особливостей грошово-кредитного ринку. 
Ми вважаємо, що доцільно розглядати термін у розрізі 
двох аспектів, де грошово-кредитний ринок виступає 
як структурний елемент національного ринку та як са-
мостійний механізм. Тому у статті дано два визначення 
грошово-кредитного ринку.                    
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таблиця 1

трактування поняття грошово-кредитного ринку

Грошово-кредитний ринок – це: Автор(-и), джерело

Частина, структурний елемент національного ринку країни, на якому здійснюється купівля (про-
даж) грошей через купівлю-продаж боргових зобов’язань, інших цінних паперів Мочерний С. В. [3]

Самостійний механізм, на базі якого формуються й урівноважуються попит на гроші та пропозиція 
грошей Гальчинський А. С. [1]

Система грошових відносин на фінансовому ринку, яку формують банківські та спеціальні фінан-
сово-кредитні інститути, що забезпечують функціонування грошових ресурсів країни, їх постійне 
переміщення під впливом законів попиту та пропозиції

Еш С. М. [4]

Частина ринку позикових капіталів, де здійснюються переважно короткострокові (від одного дня 
до одного року) депозитно-позикові операції, що обслуговують головним чином рух оборотного 
капіталу фірм, короткострокових ресурсів банків, установ, держави і приватних осіб

Маслова С. О.,  
Опалов О. А. [9] 

Система грошових відносин і банківських та спеціальних фінансово-кредитних інститутів, які забез-
печують функціонування сукупності грошових ресурсів країни, їх постійне переміщення, розподіл  
і перерозподіл під впливом взаємодії законів попиту і пропозиції

Демківський А. В. [2]
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11. Закон України «Про Національний банк України», 
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