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грошовий обІг в українІ:  
СучаСний СТан, проблеМи Та напряМи 

удоСконалення органІЗацІї

Досліджено розвиток грошового обігу в Україні у 2013–2017 рр. Проведено аналіз 
динаміки грошових показників та визначено переваги готівкових розрахунків. Визначено 
чинники, які впливають на рівень готівки, та переваги безготівкових розрахунків для 
всіх учасників грошових відносин в економіці. Розкрито пріоритетне завдання Націо-
нального банку України щодо прийняття проекту Сashless economy. На основі проведе-
ного аналізу грошового обігу зроблено висновки щодо скорочення готівкового грошово-
го обігу та розвитку безготівкових розрахунків в Україні.

Ключові слова: грошовий обіг, готівковий обіг, безготівковий обіг, грошова маса, гро-
шові агрегати, готівка, банкноти, банківська система, готівкові розрахунки, безготівкові 
розрахунки, безготівкова економіка, платіжні картки, електронний платіжний засіб.
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Денежное обращение в Украине: современное состояние, проблемы и на-

правления совершенствования организации
Исследовано развитие денежного обращения в Украине в 2013–2017 гг. Проведен ана-

лиз динамики денежных показателей и определены преимущества наличных расчетов. 
Определены факторы, влияющие на уровень наличности, и преимущества безналичных 
расчетов для всех участников денежных отношений в экономике. Раскрыто приоритет-
ную задачу Национального банка Украины относительно принятия проекта Сashless 
economy. На основании проведенного анализа денежного обращения сделаны выводы по со-
кращению наличного денежного обращения и развитию безналичных расчетов в Украине.
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Yaroslav CHAYKOVSKYI
Money circulation in Ukraine: current status, problems and directions for improve-

ment of organization
Introduction. One of the most effective means to solve the acute problems of the modern 

stage of Ukraine's economic development is the rational organization of monetary circulation. 
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The solution to this problem lies in the scope of the National Bank of Ukraine measures aimed, 
on the one hand, on improvement of cash circulation of money and, on the other hand, the de-
velopment of cashless settlements.

The purpose of the article is to study the current state of money circulation in Ukraine, 
identify the most significant problems and definition specific areas for improvement of the opera-
tion of banks with cash and the development of cashless payments, in particular, through bank 
payment cards.

Results. The dynamics of money outside the banks, money supply, household income and 
gross domestic product (GDP) in Ukraine for the period of 2013-2017 has been analyzed. The 
dynamics of monetary indicators in Ukraine are analysed and the advantages of cash settle-
ments are determined. The dynamics of general data on the number of participating banks of 
card payment systems, clients, the total number of payment cards and payment devices, types 
of payment cards issued by Ukrainian banks by types of information carriers, the amount and 
number of transactions using payment cards has been analyzed for the period 2013-2017.

Conclusions. The advantages of cash settlements have been determined. The factors of 
increase of quantity of cash in circulation in the country are revealed. The components of cost of 
cash payments and the advantages of cashless payments for participants in monetary relations 
in the economy are determined. The priority task of the National Bank of Ukraine on reduc-
ing the volume of cash circulation, its streamlining and development of cashless settlements 
through the adoption of the Cashless economy project is disclosed. Based on the analysis of 
the development of monetary circulation in modern conditions, conclusions were made regard-
ing the reduction of cash circulation and the development of cashless settlements in Ukraine.

Keywords: money circulation, cash circulation, cashless circulation, money supply, mon-
etary aggregates, cash, banknotes, banking system, cash settlements, cashless payments, 
cashless economy, payment cards electronic payment instrument.

постановка проблеми. Одним із 
ефективних засобів, які сприяють вирі-
шенню гострих проблем сучасного етапу 
розвитку економіки України є раціональна 
організація грошового обігу. Під грошовим 
обігом найчастіше розуміють рух грошей у 
внутрішньому обороті країни і в системі зо-
внішньоекономічних зв’язків при виконанні 
ними своїх функцій у готівковій та безго-
тівковій формі. Тому питання оптимізації 
структури грошового обігу зберігають свою 
актуальність протягом багатьох років. Ви-
рішення цієї проблеми лежить в площині 
заходів Національного банку України, які 
спрямовані, з одного боку, на вдосконален-

ня готівкового грошового обігу (включаючи 
підтримку стабільності національної гро-
шової одиниці, вдосконалення процедур 
випуску і вилучення грошей з обігу, визна-
чення оптимального співвідношення моне-
тарних агрегатів до валового внутрішнього 
продукту (ВВП), їх структури, таргетування 
інфляції та ін.) а з іншого боку – на розвиток 
безготівкового грошового обігу (зокрема, 
удосконалення безготівкових розрахунків, 
ширше використання банківських платіж-
них карток, електронних грошей, цифрових 
грошей). З метою забезпечення стійкості 
грошового обігу необхідно відновити дові-
ру населення і підприємств до банківських 
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установ, створити умови для надходження 
грошових коштів до банківської системи. 
Широкий комплекс можливостей в реаліза-
ції Національним банком України функцій 
регулятора, включаючи грошово-кредитне 
регулювання економіки, визначення най-
кращого співвідношення функціонування 
готівкових та безготівкових розрахунків дає 
змогу вибрати оптимальний варіант струк-
тури грошового обігу.

аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання організації і регулювання 
грошового обігу знайшли висвітлення у на-
укових працях українських вчених і практиків, 
таких як: Т. Батракова [1], Т. Болгар [2], Є. Бу-
блик [3], В. Варцаба [4], Н. Глоба [5], В. Дикий 
[6], О. Дзюблюк [7], О. Ігнатова [8], О. Князєва 
[9], О. Кошонько [10], Р. Кравець [11], В. Ого-
родник [4], Д. Лебедик [12], Н. Осеньчук [9], 
А. Полова [1], О. Тищенко [13] та інших на-
уковців і практиків. Переважна більшість 
економічних праць зорієнтована на дослі-
дження загальних тенденцій розвитку готів-
кового грошового обігу або безготівкових роз-
рахунків. Водночас подальшого детального 
аналізу потребує комплексне дослідження 
сучасного стану грошового обігу в Україні з 
метою виявлення найбільш суттєвих про-

блем і визначення конкретних напрямів ре-
формування грошового обігу як інструмента 
Національного банку України в системі гро-
шово-кредитного регулювання для стабілі-
зації функціонування банківської системи та 
розвитку національної економіки.

Метою статті є дослідження сучасного 
стану грошового обігу України, виявлення 
найбільш суттєвих проблем і визначення 
конкретних напрямів удосконалення орга-
нізації роботи банків з готівкою та розвитку 
безготівкових розрахунків, зокрема за до-
помогою банківських платіжних карток.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Обсяг і структура грошової маси 
має велике значення для забезпечення ста-
більності грошового обігу й економічного 
розвитку країни. Коригування обсягу готів-
ки з боку центрального банку дає змогу під-
тримувати в необхідних співвідношеннях 
агрегати грошової маси. В Україні кількість 
готівки в обігу (грошовий агрегат М0) постій-
но збільшується. За п’ять років, з 2013 р. 
по 2017 р., вона зросла на 94769 млн грн, 
або на 39,9%, з 237777 млн грн у 2013 р. до 
332546 млн грн у 2017 р. (рис. 1).

Це свідчить про те, що готівка, як і 
раніше, є головним інструментом під час 
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Рис. 1. Готівкові гроші в обігу, доходи населення та інфляція*
* Побудовано на основі [14, 15, 16].
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здійснення роздрібних платежів, а також го-
ворить про більшу довіру до готівки з боку 
населення. 

До переваг готівкових розрахунків на-
лежать: абсолютна ліквідність; універсаль-
ність готівки як платіжного засобу; легкість 
використання; обов’язковість до прийман-
ня при здійсненні платежів на всій території 
держави в будь-який час; дотримання ано-
німності під час розрахунків та ін. [17, с. 3].

Варто зазначити, що зростає не тіль-
ки обсяг готівки, а й обсяг грошової маси в 
Україні (рис. 2).

У 2014 р. в Україні спостерігалося зрос-
тання частки готівки в загальному обсязі 
грошової маси до 29,6%. Незважаючи на 
збільшення готівкового грошового обігу за 
останні три роки, з 2015 р. по 2017 р., намі-
тилася тенденція до зниження частки готів-
ки поза банками в загальній сумі грошової 
маси. Так, у 2017 р. її частка знизилася з 
28,4% у 2015 р. до 27,5% у 2017 р. (рис. 2). 
Однак таке скорочення, на нашу думку, не 
є суттєвим.

Так, незважаючи на те, що в Україні 
частка готівки в загальному обсязі грошової 
маси у 2015 та 2017 рр. знижувалася, вона 
як і раніше досить висока, порівняно із за-
рубіжними країнами. Так, у Польщі співвід-
ношення готівки поза банками за грошовим 

агрегатом М0 до загальної суми грошової 
маси за грошовим агрегатом М3 у 2017 р. 
було майже вдвічі менше – 13,9% (рис. 3) 
[18].

У 2014 та 2017 рр. в Україні спостері-
галось зростання ВВП, темпи якого ком-
пенсували одночасне зростання готівки. 
Тому співвідношення готівки до ВВП отри-
мало спадаючий тренд. У 2017 р. відбу-
лося зростання ВВП на 597553 млн грн, 
з 2385367 млн грн у 2016 р. до 
2982920 млн грн у 2017 р., або на 25,1%.
Тоді, як обсяг грошового агрегату М0 зріс на 
18154 млн грн, з 314392 млн грн у 2016 р. 
до 332546 млн грн у 2017 р., або лише на 
5,8%. Співвідношення грошового агрегату 
М0 до ВВП зменшилося з 13,2% у 2016 р. 
до 11,2% у 2017 р. (рис. 4).

Потреба в готівці в Україні формувала-
ся протягом усіх років незалежності. В дер-
жаві створено розвинену інфраструктуру, 
яка орієнтована на зняття готівки. Проте 
існує значний відрив від інших країн світу в 
технологіях і засобах безготівкових розра-
хунків [19, c. 94].

Високий показник співвідношення 
обсягу готівки в обігу до ВВП в Україні 
пов’язаний з тим, що українці традиційно 
віддають перевагу готівці, а не безготівко-
вим розрахункам. Усталений стереотип, 
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Рис. 2. Грошова маса (М3), грошовий агрегат М0 та його частка  
в грошовій масі в україні в 2013-2017 рр.*

* Побудовано на основі [14].
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що оплата готівкою – це швидше і зручні-
ше, залишається головним бар’єром для 
розвитку безготівкового грошового обігу. 
Більш активне використання безготівкових 
грошей стримує і низька поінформованість 
громадян про безпеку транзакцій.

Ще в 2016 р. Національний банк Украї-
ни озвучив мету скорочення обсягу готівки 
в обігу з 14,2% ВВП у 2015 р. до 9,5% ВВП 
у 2020 р. Повсюдне впровадження безготів-
кових платежів може допомогти вирішити 
ключове для України питання – скорочення 

обсягу тіньової економіки [20]. Так, за роз-
рахунками Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі у січні-вересні 2017 р. рівень 
тіньової економіки становив 33% від офі-
ційного ВВП, що на 3% менше показника 
9 місяців 2016 р.

Успішним прикладом для України в 
цьому контексті є Польща, яка має показ-
ник співвідношення готівкової маси до ВВП 
9,4% на початок 2017 р. (рис. 5).

Низький показник співвідношення грошо-
вого агрегату М0 до ВВП для країн Західної 
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* Побудовано на основі [18].
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Європи пов’язаний з тривалим процесом 
змін у традиціях використання готівки. Грома-
дяни більшості держав Європи мало корис-
туються готівкою і переважно надають пере-
вагу безготівковим розрахункам [19, c. 94].

Рівень готівки залежить від багатьох 
чинників [11; 21]: 

– рівень розвитку економіки та рівень 
розвитку безготівкових платежів; 

– частка тіньового сектору; 
– рівень проникнення термінальної ме-

режі;
– культура, рівень фінансової грамотнос-

ті населення та мотивація.
Існує певний взаємозв’язок між рівнем 

розвитку сфери безготівкових платежів і 
рівнем розвитку економіки в країні. Активно 
чинить опір розвиткові безготівкових плате-
жів низький рівень розвитку економіки, яка, 
як відомо, прагне до розрахунків готівкою. 
Легалізація доходів і витрат, прозорість гро-
шових потоків вкрай не вигідна економіці з 
низьким рівнем розвитку. Чим вище рівень 
проникнення безготівкових платежів, тим 
вище рівень розвитку економіки [20; 22].

Слід зазначити також, що зростання го-
тівкового грошового обігу опосередковано 
пов’язане і зі збільшенням тіньового гро-
шового обігу в економіці, уникненням гос-

подарюючих суб’єктів від оподаткування, 
ускладнює боротьбу з корупцією, відмиван-
ням грошей, злочинністю та тероризмом. 
Високий рівень тіньової економіки в країні 
та низький рівень довіри до банків забез-
печує попит на готівку. А де безготівковий 
грошовий обіг, там все прозоро, чисто, чес-
но і за законом [23, c. 40].

Незважаючи на зростання кількос-
ті банкоматів, в Україні платіжна інфра-
структура менш розвинута, ніж в країнах 
Європи. Зокрема, наша держава значно 
відстає від розвинених країн за кількістю 
POS-терміналів для здійснення платежів в 
торговельній мережі, кількістю безготівко-
вих операцій серед населення. Не всі тор-
говельні підприємства приймають оплату 
платіжними картами.

В Україні низький рівень фінансової 
грамотності населення, зокрема відсут-
ність досвіду користування різними платіж-
ними інструментами [4, с. 10].

Організація готівкового грошового обі-
гу, емісійно-касові операції та перевезення 
цінностей – справа дорога і витратна для 
держави, Національного банку, банківських 
установ, торговців та громадян. Так, держа-
ва здійснює витрати на нагляд і запобігання 
злочинам у сфері готівкового обігу [24, с. 23].
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Користування готівкою обходиться для 
банківської системи недешево, адже банки 
повинні дбати про захист купюр від фаль-
шивомонетників, вилучати з обігу підробле-
ні грошові знаки, часто змінювати їх, якщо 
банкнота не придатна до обігу (порвана чи 
застаріла). Національний банк України здій-
снює емісію та за рахунок власних коштів 
проводить обробку банкнот і знищення не 
придатних до обігу банкнот. Але колосальні 
витрати з обробки, зберігання, перевезен-
ня готівки несуть також банківські установи. 
Часто випуск розмінних монет обходиться 
більше за номінал [24, с. 23; 25].

Так, за результатами досліджень, про-
ведених експертами Національного банку 
України, впродовж 2016 р. визнано під-
робленими та вилучено з обігу близько 
7 тис. шт. банкнот національної валюти 
– загальна кількість підробок залишилася 
майже на рівні 2015 р. Одночасно сума ви-
лучених з обігу підроблених банкнот стано-
вила 1,7 млн грн, що на 40% більше, ніж за 
2015 р. [19, с. 112].

У 2016 р. Національний банк України 
затвердив Концепцію організації готівково-
го обігу в державі, яка передбачає перехід 
від частково контрольованої державою мо-
делі організації готівкового обігу, яка нара-
зі діє в Україні, до делегованої моделі. Це 
довготерміновий проект, до якого залучені 
вітчизняні банки [19, c. 95]. 

Так, із початком централізації, почина-
ючи з 2015 р., Національний банк України 
фактично звузив свою присутність в облас-
тях до двох функцій: 

1) забезпечення готівкового грошового 
обігу;

2) підтримки діяльності відділів щодо ро-
боти з фізичними та юридичними осо-
бами “Єдине вікно”. 

На сьогодні регулятор централізує ці дві 
функції у Тернопільській та Житомирській 
областях наступним чином. Керівництво 

готівковим грошовим обігом буде центра-
лізовано здійснюватися з Києва. Готівковий 
грошовий обіг цих областей забезпечувати-
муть відповідні підрозділи Національного 
банку, які територіально розташовані в ін-
ших областях України. Делегована модель 
організації готівкового обігу, на нашу думку, 
має свої переваги і недоліки.

Нині пріоритетними завданнями в по-
літиці Національного банку України є ско-
рочення обсягу готівкового грошового обігу, 
його впорядкування, а також розвиток без-
готівкових розрахунків. Розширення без-
готівкових платежів сприятиме оптимізації 
грошового обігу і скороченню темпів зрос-
тання кількості наявних грошей в обігу. 

Національний банк постійно удоско-
налює нормативну базу щодо організації 
безготівкових розрахунків та регулювання 
готівкового грошового обігу. Нормативно-
правові акти, що регулюють безготівкові 
розрахунки, зокрема прийняття проекту 
Cashless economy, зміни щодо ведення 
касових операцій банками та їх клієнтами, 
спрямовані на популяризацію безготівко-
вих платежів населення, зміцнення ма-
теріально-технічної бази територіальних 
управлінь та банків для автоматизованого 
оброблення готівки і на вилучення готівко-
вої грошової маси з позабанківської систе-
ми загалом.

З активним розвитком технологій у світі 
дедалі популярнішою стає платіжна куль-
тура безготівкових розрахунків – сashless. 
Вона вигідна державі та банкам, адже дає 
змогу економити значні кошти на емісії, інка-
сації та утилізації банкнот, а також економіці 
та суспільству, тому що сприяє поліпшенню 
контролю за проведеними транзакціями й 
ефективній боротьбі з тіньовою економікою 
[20]. Терміном cashless прийнято називати 
прагнення держави максимально скороти-
ти обсяги готівки в економіці шляхом пере-
ходу на безготівкові розрахунки. Ще однією  
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важливою місією cashless є виведення 
економіки з тіні. Без готівки неможливе іс-
нування тіньової економіки. І чим менше 
готівки перебуває в обороті, тим складніші 
умови для існування тіньового бізнесу [22; 
25]. Національний банк України продовжує 
працювати над розбудовою безготівкової 
економіки, зокрема розширенням сфери 
застосування безготівкових розрахунків та 
платіжної інфраструктури (проект Сashless 
economy) [19, c. 92]. 

За даними Національного банку Укра-
їни, успішна реалізація проекту Сashless 
economy можлива лише за умови ефектив-
них узгоджених дій за чотирма напрямами 
[19, c. 95; 20]: 

1) зниження попиту на готівку; 
2) популяризація та розвиток безготівко-

вих розрахунків; 
3) розвиток платіжної інфраструктури; 
4) зміна звичок, платіжної культури та 

ментальності людей як елемента фі-
нансової обізнаності.

Подальшому розвитку безготівкових 
розрахунків сприятиме зниження Націо-
нальним банком України граничної суми 
розрахунків готівкою за участю фізичних 
осіб зі 150 тис грн до 50 тис грн. Відповідні 
норми містяться у Положенні про ведення 
касових операцій у національній валюті в 
Україні, яке затверджено постановою Прав-
ління Національного банку України № 148 

від 29 грудня 2017 р. [26]. Фізичні особи ма-
ють право здійснювати розрахунки на суму, 
яка перевищує 50 тис грн, шляхом внесен-
ня готівки або перерахування коштів з по-
точного рахунку на поточний рахунок [27].

Світовий досвід свідчить про існування 
аналогічних обмежень у багатьох країнах 
світу. Так, в Бельгії та Італії ліміт становить 
3 тис. євро в день, в Іспанії – 2,5 тис. євро, в 
Греції – 1,5 тис. євро, у Франції і Португалії –  
1 тис. євро (табл. 2) [28].

Першочерговими напрямами для впро-
вадження Сashless economy є повсякденні 
операції – це оплата комунальних послуг, 
переведення всіх державних виплат, насам-
перед пенсій та стипендій, у безготівкову 
форму [19, c. 94]. У широкому використанні 
безготівкових розрахунків в Україні зацікав-
лені всі учасники грошових відносин – дер-
жава, Національний банк, банки, торговці та 
громадяни [11, с. 5 ; 19, с. 94-96 ; 21, с. 49].

Розвиток безготівкових платежів спри-
ятиме оптимізації грошового обігу і скоро-
ченню темпів зростання кількості наявних 
грошей в обігу. За даними Національного 
банку України, на початок 2018 р. на тери-
торії України діяло 84 банки, з них 77 банків 
(91,7%) є учасниками карткових платіжних 
систем, тобто здійснювали емісію або ек-
вайринг платіжних карток [27].

У 2017 р. загальна кількість активних пла-
тіжних карток збільшилася на 2469 тис. шт., 

Таблиця 1
Види платіжних карток, емітовані українськими банками  

за видами носіїв інформації, тис. шт.*

Роки усього з магнітною  
смугою

з магнітною  
смугою та чипом

з них без-
контактних з чипом з них без-

контактних віртуальні

2013 35622 33277 1536 – 623 17 185

2014 33042 30009 2370 1090 416 0 248

2015 30838 27586 2766 1406 194 45 291

2016 32389 27994 3876 1987 74 6 444

2017 34858 27202 7407 2721 24 24 225

* Складено на основі [27].
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або на 7,6 %, і становила 34858 тис. шт. на 
1 січня 2018 року (табл. 1). Суттєво зростає 
випуск безконтактних платіжних карток. Так, 
у 2017 р. кількість безконтактних платіжних 
карток збільшилася на 752 тис. шт., або на 
37,7%, і становила 2745 тис. шт. (2771 тис. 
шт. з магнітною смугою та чипом і 24 тис. шт. 
з чипом) [19, c. 100].

У 2017 р. частка безконтактних кар-
ток зросла з 5,7% до 7,9%. Таким чином, 
вони набирають популярності. І цьому 
сприяє, зокрема, участь міжнародних ком-
паній “MasterCard”, “Visa” та “Національної 
платіжної системи “Український платіжний 
простір” у проектах з впровадження платіж-
них карток як інноваційного засобу оплати 
транспортних послуг.

У 2017 р. обсяги операцій з викорис-
танням платіжних карток, емітованих укра-
їнськими банками, зросли майже на 32,0% 
та становили 2124678 млн грн. на 1 січня 
2018 р., а загальна кількість операцій зрос-
ла на 23,0% та становила 3091 млн шт. 
(табл. 2).

У 2013–2017 рр. активно продовжують 
розвиватися безготівкові розрахунки з ви-
користанням платіжних карток як за сумою, 
так і за кількістю операцій [19, c. 99]. Так, 
за 2017 рік безготівкові платежі з викорис-

танням платіжних карток за обсягом опе-
рацій збільшилися на 263682 млн грн, або 
на 46,28%, і становили 834957 млн грн на 
початок 2018 р., а їх частка в загальній сумі 
операцій зросла на 3,8% до 39,3% (табл. 2). 
До 2020 р. частка безготівкових розрахунків 
за обсягом операцій має зрости до 55% [19, 
c. 95, 99].

У 2017 р. кількість безготівкових роз-
рахунків за платіжними картками зросла 
на 536 млн шт., або на 30,2%, і становила 
2311 млн шт. на початок 2018 р., а їх частка 
в загальній кількості операцій зросла на 4,2 
% до 74,8 % (табл. 2).

У 2017 р. спостерігався також значний 
розвиток платіжної інфраструктури. Кіль-
кість платіжних терміналів за 2017 рік зрос-
ла на 32440 шт., або на 14,8%, і станом на 
1 січня 2018 р мережа терміналів нарахо-
вувала 251681 шт. [27]. Однак низький рі-
вень проникнення POS терміналів в Україні 
створює передумови для існування еко-
номіки, насиченої готівкою [11, с. 11]. Слід 
розвивати платіжну інфраструктуру для 
здійснення операцій з використанням пла-
тіжних карток, зокрема розширення мережі 
прийому платіжних карток, обладнання під-
приємств роздрібної торгівлі електронними 
терміналами та імпринтерами для оплати 

Таблиця 2
сума та кількість операцій з використанням платіжних карток,  

емітованих українськими банками*

Роки

сума операцій кількість операцій

усього
Безготівкові  

платежі
отримання 

готівки усього
Безготівкові 

платежі
отримання 

готівки
млн грн % млн грн % млн шт. % млн шт %

2013 916027 159138 17,4 756889 82,4 1339 584 43,6 755 56,4

2014 1019035 255194 25,0 763841 75,0 1573 879 55,9 693 44,1

2015 1232796 384795 31,2 848001 68,8 1965 1287 65,5 678 34,5

2016 1610260 571275 35,5 1038985 64,5 2513 1775 70,6 738 29,4

2017 2124678 834957 39,3 1289721 60,7 3091 2311 74,8 780 25,2

* Складено на основі [27].
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товарів і послуг за допомогою платіжних 
карток. До 2020 р. кількість POS-терміналів 
має зрости до 11 тис. шт. на 1 млн населен-
ня [19, c. 95].

Для розвитку безготівкових платежів в 
сфері особистого споживання необхідно 
створити сприятливі умови, що можливо 
при поступовому відновленні довіри насе-
лення до банківського сектору, дій Націо-
нального банку України у сфері безготівко-
вих розрахунків.

Банки активніше повинні займатися фі-
нансовою освітою з метою підвищення сво-
го іміджу та ознайомлення клієнтів з нови-
ми банківськими продуктами, про існування 
яких більшість фізичних осіб навіть не знає 
[23, с. 42]. Так, “ПриватБанк” не тільки сам 
постійно навчається чомусь новому, а й 
ділиться знаннями з клієнтами. Тут діють 
освітні програми, в яких кожен може знайти 
щось цікаве для себе. “Юніорбанк” навчає 
школярів фінансовій грамотності та про-
грамуванню. Топ-менеджери “ПриватБан-
ку” проводять бізнес-семінари для підпри-
ємців. На плазмових екранах у відділеннях 
транслюються навчальні ролики з фінан-
совими споживчими порадами, зокрема, 
як розрахуватися банківською платіжною 
карткою в мережі Інтернет [29]. Водночас 
жоден банк не може самостійно впорати-
ся з проблемою фінансової неграмотності 
населення. Просвітництво громадян – за-
вдання не тільки банківських установ та ви-
щих навчальних закладів, а й держави [23, 
с. 42].

У 2012 р. Національний банк започатку-
вав комплексний проект з підвищення рівня 
фінансової грамотності населення, до реалі-
зації якого залучені державні органи та уста-
нови, банківські асоціації, банки, громадські 
організації, вищі навчальні заклади, іноземні 
партнери. Метою проекту є заохочення гро-
мадян до участі в ефективному управлінні 
власним бюджетом, прийняття впевнених і 

зважених фінансових рішень відповідно до 
життєвих обставин [27].

Висновки. На основі проведеного 
аналізу розвитку грошового обігу можна 
зробити такі висновки щодо скорочення го-
тівкового грошового обігу та розвитку без-
готівкових розрахунків в Україні.

1. Скорочення частки готівкового гро-
шового обігу має об’єктивний характер і 
залежить від динаміки основних макроеко-
номічних показників, зокрема ВВП та грошо-
вих доходів населення, а також пов’язане зі 
зміною Національним банком засобів регу-
лювання кількості готівки в обігу в процесі 
проведення грошово-кредитної політики.

2. Національний банк підтримує тех-
нологічний напрям розвитку банківської 
системи. Так, на сьогодні запровадження 
проекту Cashless economy є одним із прі-
оритетів для регулятора. Під час реалізації 
цього проекту розшириться сфера вико-
ристання безготівкових розрахунків, зокре-
ма розрахунки безконтактними платіжними 
картками максимально використовувати-
муть громадяни України. 

3. Засобом впливу Національного банку 
на величину готівкового грошового обігу є 
зниження граничної суми розрахунків готів-
кою за участю фізичних осіб до 50 тис. грн 
та розвиток інформаційних технологій.

4. Напрямом для розширення безготів-
кових розрахунків у сфері особистого спо-
живання є розвиток розрахунків населення 
платіжними картками. Позитивна динаміка 
зростання безготівкових розрахунків із ви-
користанням платіжних карток як за обся-
гом, так і за кількістю свідчить про те, що 
такий електронний платіжний засіб, як пла-
тіжна картка, набуває все більшого поши-
рення серед населення саме як інструмент 
для розрахунків, а не одержання готівки, та 
про позитивну тенденцію до поступового 
скорочення тіньового обігу, та сприяє про-
зорості оподаткування і збільшенню ВВП.
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5. Окремі торговельні організації не за-
безпечені POS-терміналами для оплати за 
товари та послуги, що вимагає координації 
дій учасників безготівкових розрахунків, зо-
крема банківських установ та торговців. З 
метою залучення клієнтів для користуван-
ня безготівковими платежами банківська 
система України повинна забезпечити від-
повідну платіжну інфраструктуру.

6. Для більш активного використання 
безготівкових розрахунків акцент необхідно 
робити на підвищенні фінансової обізнанос-
ті. Населенню необхідно пояснювати перева-
ги використання різних електронних засобів 
платежу, зокрема платіжних карток, при без-
готівкових розрахунках, які є більш зручним, 
дешевим і безпечним способом платежу.

7. Розвиток зручних і цікавих для спо-
живачів електронних платіжних засобів 
дасть змогу сформувати у громадян звич-
ки безготівкових розрахунків, що властиво 
для розвинених країн. Так, запровадження 
в містах України оплати проїзду в громад-
ському транспорті, яка поширена в світі, за 
допомогою інноваційних систем, зокрема 
електронного квитка (соціальної картки), 
безконтактних банківських платіжних кар-
ток та NFC-пристроїв, є прогресивним про-
ектом для громад міст у напрямку створен-
ня міської системи перевезення пасажирів.

Отже, окреслені пропозиції сприяли б 
скороченню обсягу готівкового грошового 
обігу, його впорядкуванню, а також розвитку 
безготівкових розрахунків. Удосконалення 
організації грошового обігу в системі На-
ціонального банку залежить від побудови 
для роботи з готівкою сучасної матеріаль-
но-технічної бази. У зв’язку з цим надзви-
чайної актуальності набуває впровадження 
новітніх технологій в організацію роботи 
банківських установ з готівкою. Напрямами 
розвитку безготівкових розрахунків є здій-
снення дистанційного обслуговування ра-
хунку клієнта за допомогою систем “клієнт-

банк”, “клієнт-Інтернет-банк”, “телефонний 
банкінг”, “миттєва безконтактна оплата” та 
ін., впровадження оплати безконтактними 
платіжними картками в громадському тран-
спорті. Проведений нами аналіз діяльнос-
ті Національного банку України та банків 
щодо управління стійкістю грошового обігу 
дасть змогу запропонувати напрями поліп-
шення роботи з готівкою та шляхи розвитку 
безготівкових розрахунків для забезпечен-
ня стабільності банківської системи.
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