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1. Основні елементи світової 

валютної системи 
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Світова валютна система – 

 це закріплена міжнародними угодами 

форма організації міжнародних валютних 

відносин, що склалась на основі розвитку 

системи світового господарства.  
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Елементом світової валютної системи є 
міжнародні валютні відносини. 

 Міжнародні валютні відносини – це 

поточні зв’язки, які виникають між різними 

суб’єктами МЕВ на валютних ринках з 

метою здійснення міжнародних 

розрахунків, кредитних і валютних 

операцій.  
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Світова валютна система виконує такі 
функції: 
 

1) визначення складу основних міжнародних платіжних 
засобів та резервних валют; 

2) встановлення режиму валютних паритетів і валютних 
курсів; 

3) визначення умов конвертування валют; 

4) вироблення механізму поповнення каналів міжнародного 
обігу платіжними засобами та валютні обмеження; 

5) уніфікація основних форм міжнародних розрахунків та 
міжнародного кредитування; 

6) визначення статусу міждержавних інститутів, які регулюють 
валютні відносини; 

7) встановлення режиму міжнародних валютних ринків і ринків 
золота. 
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1) визначення складу основних 
міжнародних платіжних засобів та 
резервних валют; 
 

 Резервна (ключова) валюта 

– це валюта економічно-

розвинутої країни, яка виконує 

функцію міжнародного 

платіжного і резервного 

засобу, служить базою для 

визначення валютного 

паритету і валютного курсу 

для інших країн. 
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Існують певні об’єктивні передумови 
отримання валютою статусу резервної: 
 
 провідні позиції країни в світовому виробництві, 

експорті товарів і капіталів, золотовалютних 
резервів; 

 розвинута мережа кредитно-банківських послуг; 

 організований ринок позичкових капіталів; 

 лібералізація валютних операцій, вільна 
конвертація валюти, що забезпечує попит на неї 
зі сторони інших країн. 

 
 Сьогодні резервними валютами вважаються долар США, Євро, 

японська єна, англійський фунт стерлінгів, швейцарський франк. 
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2) встановлення режиму валютних 
паритетів і валютних курсів  

 Елементом валютної системи є валютний 

паритет – це співвідношення між двома 

валютами, що визначені в законодавчому 

порядку.  

 

 Фактично валюти ряду країн прив’язані до однієї з валют 

розвинутої країни або до кошику валют. Базисом його 

встановлення є і дорогоцінні метали (зокрема, золото). 

 Валютний паритет служить основою валютного курсу.  
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Валютний курс – це ціна грошової одиниці однієї 
країни, виражена в одиницях валюти іншої країни.  
Розрізняють такі види (режими) валютних курсів, як: 
 

 фіксований (офіційно встановлене 
співвідношення між національними валютами, 
що базується на певному визначеному в 
законодавчому порядку паритеті. Він є офіційним 
валютним курсом країни і встановлюється її 
центральним банком); 

 курс, що коливається (курс, що вільно 
змінюється під впливом попиту і пропозиції, що 
базується на використанні ринкового механізму 
(в Україні – курс на УМВБ)); 

 плаваючий (різновидність курсу, що 
коливається, який передбачає використання 
ринкового механізму валютного регулювання). 
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3) визначення умов конвертування 
валют; 

 Рівень конвертованості визначається станом і типом 
економіки та рівнем валютних обмежень. Розрізняють такі 
види валют: 

 вільноконвертована валюта (в даний час 132 валюти) – 
це валюта, яка вільно і в необмеженій кількості обмінюється 
на інші національні валюти; 

 частково-конвертована валюта – це національна валюта 
країн, де застосовуються валютні обмеження для певний 
фізичних чи юридичних осіб і по окремим видам обмінних 
операцій (характерна для більшості країн, що 
розвиваються); 

 неконвертована валюта – національна валюта, яка 
функціонує лише у межах однієї країни і не обмінюється на 
інші іноземні валюти.  
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4) вироблення механізму поповнення каналів 
міжнародного обігу платіжними засобами та 
валютні обмеження; 

 Валютні обмеження – це система економічних, правових і 
організаційних заходів, які регулюють операції з 
національною і іноземною валютою, золотом тощо. 

 Суб’єктами, що здійснюють валютні обмеження, можуть 
бути: 

 (1) окремі країни,  

 (2) міжнародні організації,  

 (3) дві або декілька держав на основі укладення відповідних 
взаємних угод.  

 Основними причинами введення валютних обмежень є:  

 (1) нестача валюти;  

 (2) зовнішня заборгованість країни;  

 (3) нерівновага платіжних балансів.  
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Основними заходами валютного 
регулювання є наступні: 
 

 регулювання валютних переказів за 

кордон; 

 цільове регулювання прибутку, який 

отримують і переказують за кордон 

іноземні інвестори; 

 часткова або повна заборона вільної 

купівлі-продажу іноземної валюти. 
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5) уніфікація основних форм міжнародних 
розрахунків та міжнародного 
кредитування; 

 Здійснення міжнародних розрахунків та міжнародне 
кредитування передбачають наявність і регулювання 
міжнародної валютної ліквідності.  

 Міжнародна валютна ліквідність – це здатність країни 
або групи країн забезпечити своєчасну оплату своїх 
міжнародних зобов’язань. 

 Джерела міжнародної ліквідності: 

 офіційні золоті і валютні резерви країни; 

 рахунки суб’єктів МЕВ в СДР і ЕКЮ; 

 право на отримання термінового кредиту в МВФ (це 
означає, що кожний член МВФ має право на отримання 
(автоматичне) термінового кредиту в іноземній валюті в 
межах 25% його квоти). 
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6) визначення статусу міждержавних 
інститутів, які регулюють валютні 
відносини 

 Міждержавні інститути, які регулюють валютні відносини, 
займаються розробкою режиму безпечного розвитку 
валютних відносин у масштабах світового господарства. На 
національному рівні – це: 

 (1) національні банки;  

 (2) міністерство економіки;  

 (3) міністерство фінансів;  

 (4) органи валютного контролю.  

 

 На міжнародному рівні – це:  

 (1) міжнародні валютні фінансові організації (МВФ);  

 (2) регіональні валютно-фінансові організації (Європейський 
валютний інститут). 
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7) встановлення режиму міжнародних 
валютних ринків і ринків золота. 

 Світовий валютний ринок – це 

сукупність постійних економічних та 

організаційних відносин стосовно операцій 

купівлі-продажу іноземних валют, а також 

платіжних документів в іноземній валюті. 
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2. Міждержавне регулювання 

валютно-фінансових 

відносин 
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Міждержавне регулювання 
валютно-фінансових відносин 

 базується на основі узгодження 
валютної політики окремих країн, що 
передбачає валютне регулювання і 
контроль, міжнародне валютно-
фінансове співробітництво, в тому 
числі членство в міжнародних 
організаціях, взаємодію між 
центральними банками. 
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Види валютної політики: 
 

1) Структурна валютна політика направлена на 

здійснення довготермінових структурних змін в 

світовій валютній системі (наприклад, 

проведення валютних реформ); 

2) Поточна валютна політика – передбачає 

щоденне, оперативне регулювання валютного 

курсу, валютних операцій, діяльності валютного 

ринку і ринку золота.  
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Основними міжнародними 
валютними угодами були наступні: 
 

 Генуезька конференція (1922) – оформлено створення 
золотодевізного стандарту; 

 Бреттон-Вудська угода (1944) – закріпила принципи 
післявоєнної валютної системи, було оформлено створення 
золотодоларового стандарту;  

 Ямайська валютна система (1976 по даний час) 

 

 В 1976 р. в Кінгстоні (Ямайка) відбулася Міжнародна 
конференція, яка визначила нові принципи регулювання 
міжнародних валютних відносин і на основі яких була 
введена Ямайська валютна система. 
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Кінгстон (Ямайка), 1976 р.  

 



23 

Основні принципи Ямайської 
валютної системи: 
 

 замість золотодевізного стандарту був введений стандарт 
СДР; 

 введений принцип обміну національної валюти на СДР 
(замість обміну за схемою золото-долар-національна 
валюта введений принцип обміну валюти за схемою СДР-
національна валюта);   

 завершена демонетаризація золота (це означає:  
 (1) втрату золотом функції грошей;  

 (2) перетворення золота в звичайний товар, який вільно 
продається і купується, а його ціна визначається попитом і 
пропозицією;  

 (3) відміну фіксації золотих паритетів;  

 (4) золото перестало служити мірилом вартості товару) ; 

 країни-члени МВФ вільно вибирають режими валютних 
курсів; 

 міждержавне валютне регулювання став здійснювати МВФ. 
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Недоліки Ямайської валютної 
системи: 
 

 СДР (8 валют) на сьогоднішній день не є реальною основою 
світовою валютною системою (лише номінально, а не 
реально), оскільки: 

 СДР використовується лише як розрахункова одиниця; 

 СДР втратила зв’язок з золотом; 

 до курсу СДР прив’язані лише 8 валют країн світового 
співтовариства, тоді як до долара США – валюти приблизно 
40 країн світу; 

 золото об’єктивно впливає на курси валют і є основним 
резервним активом; 

 в даний час у світовій валютній системі СДР витіснений 
доларом США. Долар є головною резервною валютою.  

 February 10, 2012: 1 SDR = 1.43743 USD 
                             1 USD = 0.695687 SDR 
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Важливою особливістю Ямайської 
валютної системи є те, 

 що в її складі стали діяти регіональні системи регулювання 
валютно-фінансових відносин, в тому числі з 1979 р. – 
Європейська валютна система). 

 

 Європейська валютна система (1979) – це міжнародна 
валютна система країн ЄС, що створена для стабілізації 
валютних курсів, координації валютної політики держав ЄС 
(золото використовується в якості реального резервного 
активу, було створено спільний золотий фонд – 2660 т. 
Після 1 червня 2002 р. єдиним законним платіжним засобом 
в федерації європейських держав залишиться лише Євро). 
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Для введення Євро країни ЄВС 
мусили виконати наступні вимоги: 
 

 рівень інфляції не більший ніж на 1,5% середньої 
інфляції трьох країн ЄС з найменш низьким 
рівнем інфляції; 

 державна заборгованість менше 60% від ВВП; 

 державний дефіцит менше 3% від ВВП; 

 відсутність девальвації по відношенню до 
валюти інших країн-членів ЄС; 

 довготермінові процентні ставки не більші ніж на 
2% середнього показника трьох країн з 
найменшим рівнем інфляції. 



 

 

 3. Діяльність міжнародних 

фінансових організацій 
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МВФ – 

 це спеціалізована установа ООН.  

 Був створений в 1945 р. після ратифікації угоди, що була 
розроблена на конференції ООН по валютно-фінансовим 
питанням в Бреттон-Вудсі (1944 р.) і що вступила в силу 
27.12.1945 р.  

 Одним з завдань МВФ по впорядкуванню валютних курсів у 
відповідності з Бреттон-Вудською угодою було 
врегулювання і підтримання стійкості паритетів валют країн-
членів, виражених в золоті або доларах США.   

 Держави-члени МВФ мусили також проводити політику по 
повному скасуванні валютних обмежень (на практиці це 
положення виконали лише 60 країн з 186). 



29 

Assistant Secretary, 
U.S. Treasury, Harry 
Dexter White (left) 
and John Maynard 
Keynes, honorary 
advisor to the U.K. 
Treasury at the 
inaugural meeting of 
the International 
Monetary Fund's 
Board of Governors in 
Savannah, Georgia, 
U.S., March 8, 1946.  
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Статутний фонд МВФ 

 складається із внесків країн-членів у 
відповідності з встановленими для кожної 
країни квоти. Квоти служать для: 

 визначення обсягу фінансового внеску 
кожного члена;  

 розмірів кредитів МВФ, пропорційних квоті;  

 визначення кількості голосів, що має 
країна-член. 
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Зростання кількості членів МВФ, 
1945 – 2003 (кількість країн) 
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Квота України в МВФ 

  QUOTA   VOTES 

Member 

Millions 

of 

SDRs 

Percent  

of 

Total1 

Governor 

Alternate Number2 

Percent

  

of 

Tota

l1 

Ukraine 1,372.0 0.64 Volodymyr Stelmakh 13,970 0.64 

      Victor M. Pynzenyk 

United 

Kingdom 

10,738.5 5.03 Gordon Brown 107,635 4.95 

      Mervyn King 

United States 37,149.3 17.40 John W. Snow  371,743 17.08 

      Alan Greenspan 

http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm
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(Квота промислово-розвинутих країн 
становить понад 60%, в т.ч., 

 США – 17,4% (10,738.5 млн. СДР),  

 Японія – 6,24%,  

 Німеччина – 6,09%,  

 Франція – 5,03%,  

 Великобританія – 5,03%,  

 Саудівська Аравія – 3,27%,  

 Італія – 3,31%,  

 Канада – 2,98%,  

 Росія – 2,79%,  

 Китай – 2,98%). 
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На сьогоднішній день МВФ 
встановив для себе наступні цілі: 
 
1) стимулювання міжнародного співробітництва і 

збалансованого зростання у сфері валютної політики; 

2) укріплення стабільного зростання світової торгівлі (для 
стимулювання і підтримки високого рівня зайнятості і 
реальних доходів, розвитку виробничого потенціалу всіх 
держав членів в якості головної цілі економічної політики); 

3) підтримка стабільності валют і впорядкування валютних 
відносин між країнами-учасниками (а також перешкоджання 
девальвації валют з точки зору зменшення конкуренції); 

4) участь в створенні багатосторонньої системи платежів (а 
також знищення перешкод на трансферт валюти); 

5) надання коштів для ліквідації незбалансованості 
платіжних балансів країн-членів. 
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Принципи МВФ: 
 

1) заборона маніпуляції валютним курсом 
або міжнародною валютною системою (з 
метою відхилення від регулювання); 

2) зобов’язання проведення інтервенцій на 
валютних ринках для припинення 
валютної кризи; 

3) зобов’язання кожної країни враховувати 
у своїй політиці інтервенцій інтереси 
партнерів, особливо тих, у валюті яких 
вона здійснює свої інтервенції. 

http://www.imf.org/external/index.htm
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Функції МВФ: 
 

 дотримання узгодженого кодексу 

поведінки (співробітництво у сфері 

міжнародної валютної політики і 

міждержавного платіжного обороту); 

 фінансова допомога для подолання 

дефіциту платіжного балансу; 

 консультування і співробітництво. 

 

 1 USD = 0,649 SDR (Februar 2012) 
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Headquarters building of the International 
Monetary Fund, Washington, D.C. 
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IMF Managing Director Rodrigo de Rato y Figaredo 
(left) and IMF External Relations Director, Thomas 
C. Dawson during a press briefing at IMF 
Headquarters, June 9, 2004  
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Managing Director Rodrigo de Rato participates in the Clinton 
Global Initiative's panel discussion on "Breaking the Impasse 
on Trade," New York Sheraton Hotel, New York City. From left: 
His Excellency Fernando Henrique Cardoso, Former President 
of Brazil; IMF Managing Director, Rodrigo de Rato; and The 
Honorable Jim Kolbe, U.S. Congressman. September 16, 2005  
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Директор розпорядник і  
Голова виконавчого комітету 

Домінік Стросс-Кан 
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Сьогодні в центрі діяльності 
МВФ – подолання наслідків 
світової фінансової кризи 
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Група Світового банку 

1) Міжнародний банк реконструкції та розвитку 

(члени: 184 країни); 

2) Міжнародна асоціація розвитку (164); 

3) Міжнародна фінансова корпорація (175); 

4) Багатостороннє агентство гарантування 

інвестицій (159). 

5) Міжнародний центр з урегулювання 

інвестиційних суперечок (члени: 134 країни). 
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1) Міжнародний банк реконструкції і 
розвитку (МБРР) 

 є міжнародним кредитно-фінансовим інститутом, 

який у початковий період своєї діяльності основну 

увагу приділяв відновленню економіки західно-

європейських країн, а з 60-их рр. в центрі уваги 

банку опинились країни, що розвиваються, з 80-

90 рр. – колишні соціалістичні країни.  

 Він був заснований одночасно з МВФ у 

відповідності з ухвалою Бреттон-Вудської 

конференції у 1944 р. 
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Членами МБРР 

 можуть бути країни, що прийняті в МВФ (184 
країни). 
 

 Найбільшою квотою (біля 16,41 %) і найбільшою 
кількістю голосів володіють США, а також:  

 Японія (7,78 %),  

 Німеччина (4,49 %), 

 Великобританія (4,31 %) 

 Франція (4,31 %).  

 

 Штаб квартира знаходиться у Вашингтоні. 

 Штат налічує близько 10 тис. службовців. 
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МБРР надає позики (як правило 
довготермінові – 15-25 років) в основному 
для: 
 
 розвитку інфраструктури; 

 здійснення сільськогосподарських проектів; 

 розвитку промисловості (але не більше 20% від загальної 
суми позики). 

 

 МБРР надає кредити лише платоспроможним позичальникам. 
Особливістю банку є те, що він не переносить термінів платежів 
по наданим кредитам. Тому МБРР ніколи не мав збитків.  

 

 Загальна сума кредитів, що була видана за весь час 
існування організації - 371 млрд долл. США. 
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Президент МБРР - Robert B. Zoellick 
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2) Міжнародна асоціація розвитку 

 В 1960 р. як філія МБРР була створена (МАР) для 
надання сприяння найбіднішим країнам, що 
розвиваються (зараз існують труднощі із 
поповненням ресурсів).  

 Правом отримання пільгових кредитів можуть 
скористатися насамперед країни з річним 
доходом на душу населення не вище 790 дол. 
США.  

 Таким країнам МАР надає пільгові кредити на 50 
років, стягуючи тільки комісійні в розмірі 0,75% 
річних.  
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3) Міжнародна фінансова корпорація 

 В 1956 р. була створена Міжнародна фінансова 

корпорація з метою стимулювання приватного 

сектору в країнах, що розвиваються  

 (особливість – вона не визнає гарантій 

держави).  

 

 МФК сприяє спільним інвестиціям місцевого та 

іноземного капіталів, не конкуруючи з приватними 

інвесторами (її доля в акціонерному капіталі не 

перевищує 20 %). 
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4) Багатостороннє інвестиційно-
гарантійне агентство 

 В 1988 р. в групі Всесвітнього банку 
з’явилась нова установа – Багатостороннє 
інвестиційно-гарантійне агентство (БІГА), 
створене з метою стимулювання інвестицій 
в країнах-членах. 

  Особливістю діяльності є те, що вона надає 
гарантії іноземним інвесторам проти збитків, 
що викликані некомерційними ризиками 
(невиконання контракту внаслідок урядового 
рішення, революції та перевороти, військові дії, 
відміна конвертованості національної валюти, 
експропріація майна інвестора).  
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5) Міжнародний центр з урегулювання 
інвестиційних суперечок. 

 Головна мета – стимулювання іноземних 

інвестицій шляхом забезпечення 

регулювання і арбітражного розгляду 

інвестиційних суперечок. 
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4. Світовий валютний ринок. 
Його структура і учасники 
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Основними напрямами функціонування 

світового валютного ринку є наступні: 

 

  своєчасне здійснення міжнародних 

розрахунків; 

  страхування валютних і кредитних 

ризиків; 

  забезпечення взаємозв’язку валютних і 

кредитних ринків; 

  диверсифікація валютних резервів 

банків, підприємств (держав, тобто 

обмін їх ресурсів га різноманітні валюти 

(долари, Євро, СДР, фунти стерлінгів)). 
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Сучасні особливості функціонування 

світового валютного ринку: 

 
 посилення фінансових взаємозв’язків між ринками 

на основі використання сучасної техніки (ЕОМ); 

 безперервне здійснення операцій на валютних 

ринках на протязі доби у всіх частинах світу; 

 застосування єдиної техніки проведення валютних 

операцій; 

 розвиток валютних операцій, пов’язаних з 

страхуванням; 

 зростання числі спекулятивних валютних 

операцій; 

 нестабільність курсів валют. 
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На світовому валютному ринку 

функціонує 4 основні категорії учасників: 

 
 1) банки і небанківські дилери, що торгують 

іноземною валютою  - забезпечують технічні і 

організаційні можливості діяльності при купівлі і 

перепродажу валюти на валютному ринку.; 

 2) особи і фірми, що виконують комерційні і 

інвестиційні операції - ця група складається з 

експортерів, імпортерів, інвесторів міжнародних 

фондів, міжнаціональних фірм і туристів. Їх 

діяльність носить епізодичний характер, багато з 

них використовують ринок для хеджирування.; 
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Учасники валютного ринку: 

 3) учасники, що займаються 
арбітражем, і спекулянти - отримують 
прибуток всередині самого ринку. Вони оперують 
лише у власних інтересах, не обслуговуючи 
клієнтів і не забезпечуючи неперервності роботи 
ринку.; 

 4) центральні банки і казначейства - 
використовують міжнародний валютний ринок для 
того, щоби придбати запаси іноземної валюти або 
позбутися їх; вплинути на ціни, за якими ведеться 
торгівля їх власною валютою. Вони намагаються 
вплинути на обмінний курс таким чином, щоби це 
служило інтересам їхньої країни. 
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За обсягами валютних операцій найбільшими 

світовими валютними ринками є : 

 

 Лондон – 187 млрд. дол. США в день; 

 Нью-Йорк – 129 млрд. дол. США в день; 

 Токіо – 115 млрд. дол. США в день; 

 Цюріх – 50 млрд. дол. США в день. 

 

 Оборот на міжбанківському валютному 

ринку Форекс - 1-3 трильйона дол. в день. 
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Торгівля валютою через 

Інтернет: 
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Види валютних операцій на 

світовому валютному ринку: 

 
 1) угоди СПОТ (з негайною поставкою валюти) – 

сутність угод СПОТ полягає в купівлі-продажу 
валюти на умовах її поставки на другий робочий 
день з моменту укладення угоди по курсу, що 
зареєстрований в момент її укладення. SPOT – 
найбільш поширені валютні операції (90 % 
операцій на валютних ринках світу); 

 2) термінові угоди з іноземною валютою 
(форвардні і ф’ючерсні) – це валютні операції, при 
яких сторони домовляються про поставки певної 
суми іноземної валюти через визначений термін 
після укладення угоди по курсу, що 
зареєстрований в момент її укладення 
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Види валютних операцій на 

світовому валютному ринку: 

 
 3) валютний арбітраж – це валютні операції, при яких 

операції купівлі продажу іноземної валюти відбувається з 
наступною зворотньою угодою з метою отримання прибутку 
(є часовий, просторовий, простий, складний, спекулятивний, 
конверсійний валютний арбітраж). 

 

 4) В останній час набули поширення також операції з 
валютними опціонами (опціон, це документ, що дає право 
купити або продати певний вид фінансових цінностей 
(валюти) за певною обумовленою в момент укладення угоди 
ціною в межах обумовленого періоду)  

 (Приклад – купівля Дж. Соросом опціонів при падінні курсу 
фунта стерлінгів, при якому він заробив 1 млрд. дол. США). 
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Сорос: 

http://www.echo.msk.ru/images/246_3.jpg
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 З світовим валютним ринком тісно пов’язані світові ринки 
золота. 

 
 Аналіз показує, що щонайменше за останні 500 років купівельна 

спроможність золота по відношенню до інших товарів залишалась 
майже незмінною і завжди вирівнювалась після піднесень і 
провалів.  

 

 Ринки золота – це спеціальні центри торгівлі золотом, де 
відбувається регулярна купівля-продаж золота за ринковою 
ціною.  

 Головним джерелом пропозиції золота на ринку є його 
новий видобуток (80%).  

 За всю історію видобутку золота (6 тис. років) було 
видобуто 110 тис. т. Зараз золоті запаси оцінюються в 
37 тис. т. 
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Світовий видобуток золота за 

період 1840-2002 гг.  
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Географічна структура світового 

видобутку золота (тонн) 
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В даний час співвідношення між 

сферами використання золота таке: 

 
 1) офіційні золоті резерви країн-членів 

МВФ складають 35,8 тис. т; 

 2) накопичення приватних осіб 

  (тезавраторів) – 341 т; 

 3) промислово-побутове споживання 

золота – 3074 т. 
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Споживчий попит на золото 
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Найбільшими в світі власниками 

золота є 
 США, ФРН, Швейцарія, Франція, Італія, Бельгія, 

Нідерланди. На промислові країни припадає біля 
83% світових централізованих запасів. 

 Крупним тримачем золота є МВФ. Найбільше в 
світі сховище знаходиться в Нью-Йорку – в 
глибині скелястого ґрунту Манхеттена, де на 
глибині 25 м в підвалах Федерального резервного 
банку зберігаються 70 країн світу, а також МВФ. 

 Найбільшими ділерами золота в світі є 5 
Лондонських фірм (банкірський дім Ротшильді та 
ін.), а також Mocatta and Goldsmid, що входить до 
Standart chartered bank), "велика трійка" 
швейцарських банків, Нью-Йоркська золота біржа.  
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Федеральний резервний банк 
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Купівля-продаж золота 

здійснюється у вигляді 
 1) стандартних злитків по 12,5 кг проби 995; 

 2) монет старої і нової чеканки (щорічно 

використовується 200 т золота). В даний час в 46 

країнах світу випускається 93 види монет, в тому 

числі копії старих монет; 

 3) продаж пам'ятних золотих медалей і 

медальйонів; 

 4) золотих листів, пластин, дроту; 

 5) золотих сертифікатів, тобто документів, що 

підтверджують правил їх власників отримати його 

по пред'явленню визначену кількість золота.  
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Ринки золота поділяються на 4 

види: 

 
 Світові ринки зосереджені в Лондоні, Цюріху, 

Нью-Йорку, Чикаго (продаж видобутого золота). 

 Внутрішні вільні ринки золота – Париж, Мілан, 

Стамбул, Ріо-де-Женейро (орієнтація на місцевих 

тезавраторів і інвесторів). 

 Контрольовані місцеві ринки золота – Афіни, 

Каїр (держава контролює продаж всіх видів 

золота); 

 чорні ринки золота (нелегальні). 
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До валютних цінностей (крім золота, валюти, 

платіжних документів, фондових цінностей) 

також відносяться 

 платина,  

 метали платинової групи (іридій, осмій, 

палладій, родій, рутеній);  

 дорогоцінні камені (алмази, ізумруди, 

рубіни, сапфіри, перли).  


