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Мета і завдання. Мета – розкрити роль грошового обігу в розвитку економічних 
систем 

Завдання – визначити сутність грошової системи та визначити її складові. 
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження – грошова система, як складова 

розвитку економічних системє 
Предмет дослідження –  роль грошового обігу в розвитку економічних систем. 
Результати дослідження. Грошова система – це форма організації грошового 

обороту, яка історична склалася в країні і законодавчо закріплена державою. Ціе визначають 
основні принципи, правила, нормативи та інші вимоги, що мають регламентувати відносини 
між суб'єктами грошового обороту. Сучасна національна грошова система України є 
грошовою системою ринкового типу. 

Враховуючи, що організація грошового обігу здійснюється за участю банків і одним з 
основних завдань банківської системи є саме забезпечення ефективного функціонування 
кредитних грошей, грошова система формується і функціонує на базі банківської системи і 
може розглядатися як її складова частина. 

Особливою державною формою організації грошового обігу є грошова система. Вона 
створюється державою і має нормативно-правовий характер. Для грошової системи 
характерні відповідні принципи, структура, механізми функціонування Грошова система 
будь-якої країни є результатом попереднього історичного розвитку, відображає традиції, 
національні особливості, рівень розвитку країни. Тому грошова система кожної країни має 
свої специфічні ознаки, що відрізняють її від грошових систем інших країн. Це має сприяти 
звільненню країни від зовнішнього втручання. 

У проблемі ролі грошей у розвитку економіки можна розрізняти якісний і кількісний 
аспекти. 

В якісному аспекті роль грошей виявляється у тому, що сама їх наявність, саме 
грошове середовище, в якому діють економічні агенти, позитивно впливає на розвиток 
суспільного виробництва.  

Кількісний аспект ролі грошей полягає в тому, що через зміну кількості грошей в 
обороті можна активно впливати на економічні процеси, зокрема на результати діяльності 
економічних агентів як виробників і як споживачів. Цю можливість широко використовують 
усі держави з ринковою економікою для регулювання економічного життя в країні.  

Висновки. Кожна держава формує свою грошову систему таким чином, щоб надати їй 
повну суверенність, незалежність і здатність протистояти зовнішнім впливам, які 
загрожують інтересам національної економіки. Така суверенність грошової системи виступає 
однією із ключових ознак політичної та економічної незалежності, самостійності держави.  
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функціонування. 
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