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Еволюція розвитку
банківської і грошової

системи в Україні



Проголошення державної незалежності України (серпень
1991) обумовило необхідність створення власної
національної валюти й власної грошової системи як
важливих умов політичної та економічної незалежності
25 серпня 1996 Президент України підписав Указ «Про
грошову реформу в Україні», відповідно до якого
вводилася в обіг гривня — національна валюта України
та її сота частина — копійка. 
Від 2 вересня 1996 НБУ випустив в обіг банкноти
номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень і розмінну
монету номіналом 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок та
припинив емісію українських карбованців, які підлягали
обміну на гривні за курсом: 100 000 крб. = 1 грн.
 Реформа була проведена за 2 тижні: від 2 до 16 вересня
1996;

Грошова реформа
II

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0


Історія
створення НБУ

НБУ- Національний Банк України

III

Рішення про створення Національного банку
України на базі Української республіканської
контори Держбанку СРСР прийнято 20 березня
1991 р. 
У жовтні 1991 р. НБУ перереєстрував створені
на території України комерційні банки, що були
зареєстровані колишнім Держбанком СРСР.
У лютому 1993 р. Урядом України прийнято
Декрет "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю", згідно з яким
Національний банк України визначено
головним валютним органом держави



IV Архітектурна перлина Києва

жезл Меркурія кадуцей символізує торгівлю;
зубчасте колесо, циркуль і рейсшини (символи інженерії) –
промисловість;
ланцюг і снопи колосків – сільське господарство; 
якір, колесо і крила – транспорт.

Фасадну частину споруди оформив архітектор Олександр
Вербицький. На фасаді він розмістив герби трьох губерній, які у
той час обслуговував банк, – Київської, Подільської та
Волинської. Поруч – чотири псевдогерби різних сфер діяльності,
що потребують банківського кредиту:

 З фасаду будівлі грифони пильно стежать за рухом на вулиці
Інститутській. За античною міфологією грифони охороняли золоті копальні
скіфів.
 Розкішна Операційна зала банку прикрашена скульптурами античних
богів. 



Основні етапи становлення та розвитку банківської
системи України та їх характеристика



Функції банківської системи України

Виділяють наступні специфічні функції банківської системи України:

  створення грошей і  
 регулювання грошової
маси;

  трансформаційна
функція;

стабілізаційна функція.



V  Гривня- походить від слова «гривна», яке за часів
Київської Русі позначало нашийну прикрасу.

На українських землях карбування власної валюти,
златників та срібляників, започаткував київський князь
Володимир Великий. Ці монети – перші державні
документи, що зберегли зображення тризуба – знака
київських князів.

У XII-XIV століттях Київська Русь переживала період
феодальної роздробленості, а карбування монет
припинилося. Роль грошей виконували переважно срібні
злитки, що називалися "гривнями".

1 березня 1918 року Центральна Рада прийняла закон про
запровадження нової грошової одиниці – гривні
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Гетьман Павло Скоропадський, прийшовши до влади у квітні 1918
року, відновив як основну грошову одиницю Української Держави
карбованець

Після переходу влади в Україні у грудні 1918 року до рук Директорії
на чолі з В. Винниченком та С.\ Петлюрою основною грошовою
одиницею  знову проголошено гривню.

У часи боротьби ОУН-УПА за незалежність України розраховувались
"бофонами"

З 2 по 16 вересня 1996 року в Україні відбулася грошова реформа,
у наслідок якої національною валютою стала гривня. 
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Цікаві факти
На одногривневій купюрі художник зобразив сам себе, а на 10 гривнях замість
Мазепи надрукували портрет Пилипа Орлика

Перші національні банкноти номіналом в 1, 2, 5, 10 і 20 гривень були
надруковані в Канаді. В Україні на той час не було обладнання. Причому,
банкноти віддрукували в 1992 році, а гривня у нас з'явилася лише чотири роки
по тому.

  На купюрах номіналом 500 грн зображене око в трикутнику. Багато в
ньому вважали масонський символ, але фахівці кажуть, що "всевидюче око"
- дуже давній символ, який зустрічався в Давньому Єгипті.

  На гривні він з'явився за аналогією з доларом: художники припускали, що
наша валюта стане такою ж стійкою, як і долар.
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 Українська гривня була визнана однією з найкрасивіших і гармонійних валют у світі комісією з естетики
Міжнародного фінансового банку в 2008. Також в число естетичних потрапили євро, американський і
австралійський долар і болгарський лев.

Цікаві факти
Коли гроші "помирають", їх кремують

Щорічно-640 млн. банкнот всіх номіналів, але в основному це
дрібні купюри номіналом в 1, 2, 5, 10 і 20 гривень ЗПАЛЮЮТЬ
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Отже, аналіз еволюції окремих банківських
операцій і банківської справи загалом в
українських землях дає змогу зробити висновок,що
вони розвивалися під впливом права та звичаїв
інших країн. Така залежність не завжди сприяла
вітчизняному банківництву, але здобутий досвід і
ділові якості українського народу стали основою
формування сучасної банківської системи
ринкового типу
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Висновок


