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Постановка проблеми. Золото як метал, що 
відноситься до групи дорогоцінних та благород-
них, окрім вивчення відповідними науками його 
суто фізичних або хімічних характеристик, роз-
глядається як загальний еквівалент та резервний 
актив в умовах розвитку світогосподарських про-
цесів. У світовій фінансовій системі роль золота 
традиційно змінювалася у залежності від зовніш-
ніх обставин та еволюційного поступу. Світовий 
ринок золота на сьогодні характеризується, як 
сукупність міжнародних і внутрішніх ринків, на 
яких відбувається торгівля золотом у фізичному 
вигляді та похідними інструментами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані із аналізом кон’юнктури та 
тенденцій розвитку ринку золота, впливу на його 
функціонування різноманітних чинників, зміни ролі 
дорогоцінного металу у світовому господарстві, 
розглядаються у наукових працях Н. Бодрової, 
М. Диби, С. Еш, О. Михайловського, А. Олексин, 
Н. Савчук, А. Федорчук та ін.

Постановка завдання. На сьогодні відмітною 
ознакою цього металу є його активне застосування 
усіма країнами світу як страхового та резервного 
фонду. Офіційні запаси золота, що зберігаються 
у центральних банках різних країн та в МВФ, ста-
новлять на сьогодні понад 31 тис. тонн [1]. Ринок 
золота набуває ознак глобального характеру, і 
визначається не лише економічними або політич-
ними аспектами, а й розвитком телекомунікацій-
них та комп’ютерних технологій. Золото викорис-
товується державами для підтримки на певному 
рівні золотовалютних резервів, слугує купівельним 
та платіжним засобом, виступає матеріалізацією 
суспільного багатства. Враховуючи роль золота 
як індикатора міжнародної економіки та розвитку 

окремих країн, вивчення аспектів функціонування 
ринку цього дорогоцінного металу набуває осо-
бливої актуальності, особливо в умовах економіч-
ної та фінансової нестабільності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Золотий запас відображає валютно-фінансовий 
стан країни та її кредитоспроможність на світовому 
ринку. У зв’язку із цим золото продовжує відігра-
вати провідну роль у міжнародних валютно-кре-
дитних відносинах, через те, що використовується 
як засіб регулювання платіжного балансу та попо-
внення валютних резервів; слугує загальним купі-
вельно-платіжним засобом і ознакою суспільного 
багатства; виконує функцію стабілізатора під час 
економічних або політичних ускладнень; виступає 
засобом страхування від інфляції, тому що вкла-
дення в іноземні валюти є більш ризикованим.

Видобуток золота пов’язують із декількома ета-
пами, перший розпочався напередодні Першої 
світової війни, другий – на початку Другої світової 
війни, а третій характеризується процесами демо-
нетизації золота і має свій початок з 70-х років 
ХХ століття [2]. 

Основними функціями золота виступають 
наступні [3]: міра вартості (як рівень значущості та 
коштовності усіх товарів); засіб обігу (посередни-
цтво у реалізації процесу обігу); інструмент утво-
рення багатства (накопичення вартості у найбільш 
ліквідній формі); засіб платежу (номінація платіж-
них одиниць у дорогоцінних металах); світові гроші. 

До країн, що володіють найбільшими родови-
щами золота, належать Австралія, ПАР, Чилі та 
США. Значна частина золота сьогодні перебуває 
у резервних активах як центральних банків країн, 
так і міжнародних організацій [4]. Згідно даних 
звіту Всесвітньої золотої ради найбільший попит 
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на золото у світі спостерігається з метою інвес-
тування та у ювелірній промисловості (рис. 1). 
Можна побачити, що сучасна динаміка ринку 
золота не повною мірою відображає його викла-
дені вище теоретичні функції. Цей дорогоцінний 
метал у більшості сьогодні виконує функцію інвес-
тиційного активу (як спосіб отримання додатко-
вих надходжень) та страхування від ризиків (коли 
банки утримують дорогоцінний метал як резерв).

Виробничий попит на золото, коли воно висту-
пає сировинним компонентом, в середньому 
складає 10% від загального попиту, йдеться про 
такі галузі як електроніка, медицина, виробни-
цтво електричних деталей. На теперішньому 
етапі сфери застосування золота розширюються 
завдяки його використанню у виробництві палив-
них елементів, при хімічній обробці та здійсненні 
контролю за забрудненням оточуючого середо-
вища, оскільки метал характеризується тепловою 
та електричною провідністю, спротивом бактеріо-
логічній колонізації і корозії [4]. 
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Рис. 1. Світовий попит на золото в тон. у 2015 році 

За: [5]

- інвестиційний клімат у суспільстві.
Інвестори при здійсненні капіталовкладень 

у золото оцінюють різноманітні чинники – здат-
ність застрахуватися від економічної та політичної 
нестабільності, знизити рівень ризику, передба-
чити ріст попиту на цей дорогоцінний метал. Існує 
чотири типи вкладення коштів – злитки, інвести-
ційні золоті монети, депозити, ювелірний сектор. 
Серед причин інвестування у золото слід виокре-
мити [2]:

- незалежність, коли на вартість золота впли-
ває низка чинників, але його цінність як платіжного 
засобу залишається незмінною;

- резервні засоби, що передбачає накопичення 
золота державами та центробанками з метою 
забезпечення своїх грошових одиниць;

- висока ліквідність, яка виявляється у власти-
вості золота бути конвертованим на фінансовому 
ринку у стислі терміни, на відміну від деяких цін-
них паперів;

- диверсифікація активів, коли золото відіграє 
важливу роль у формуванні інвестиційного порт-
феля і піднімає його на інший рівень та захищає 
від цінових коливань;

- надійність та стабільність, яка виражається у 
цінності золота як способу вкладення грошей.

На кінець 2016 року ціна на золото склала 
1151,40 дол. за унцію [5]. Тенденція збільшення 
вартості золота, яка спостерігалася до 2013 року, 
змінила свій тренд і до 2015 року показувала упо-
вільнення, яке почало стабілізуватися протягом 
2016 року.
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Рис. 2. Світові ціни на золото,  
дол. США за унцію у 2007-16 рр.

За: [5]

Як зазначають вітчизняні вчені, традиційно сві-
тові ціни на золото зростають при посиленні еко-
номічної та геополітичної невизначеності, та зни-
жуються, коли міжнародна економіка демонструє 
стабільне зростання [6].

Розподіл золота у 2015 року виглядає наступ-
ним чином: державні банки та міжнародні фінан-
сові організації – 20%, ювелірна галузь – 44%, 
стоматологія та промисловість – 13%, інвестиції – 
23% (рис. 3).

Науково-технічний прогрес та зростання сус-
пільного виробництва і його модернізація у еконо-
мічно розвинених країнах світу, а також утворення 

Основні чинники, що впливають на ціну на 
золото у світовому господарстві:

- вартість видобутку золота (сучасні тенденції 
показують зростання витрат на видобування цього 
дорогоцінного металу);

- зміни курсів валют, фондових індексів і цін на 
нафту (найбільший вплив справляють такі валюти 
як долар США та швейцарський франк);

- коливання цін на інші дорогоцінні метали (срі-
бло, платина, паладій);

- зміни у законодавстві, що стосуються вве-
дення або зняття обмежень на укладення угод з 
дорогоцінними металами;

- економічні коливання у міжнародній економіці;
- попит на золото в окремих галузях промисло-

вості (ювелірна галузь, стоматологія);
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потужних неринкових факторів впливу на міжна-
родну економіку, сприяли демонетизації золота [8].

За індикатор стану світової економіки беруть 
співвідношення цін золота і платини, яке колива-
ється у залежності від циклічності економічного 
розвитку. Протягом періоду стабільного зростання 
світової економіки платина є в 2-2,5 рази дорож-
чою за золото завдяки тому, що у природі вона 
зустрічається рідше, для її отримання необхідно 
переробити у три рази більше руди, ніж для добу-
вання золота, і для виготовлення ювелірних виро-
бів цей метал використовується у значно менших 
обсягах. Під час світових криз попит на платину 
знижується, метал втрачає в ціні і тому його інвес-
тиційний потенціал є нижчим, ніж у золота. Проте 
на користь золота свідчить його історична роль 
грошового еквівалента [9]. 

Золотовалютні резерви окремих країн світу 
станом на 01.01.2016 р. представлено на рис. 4. 
Україна за обсягами золотовалютних резервів 
поступається таким країнам як Польща, Німеч-
чина, Франція та перевищує Білорусь, Грузію і 
Литву.
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Рис. 4. Золотовалютні резерви країн світу  
станом на 01.01.2016 р.

За: [10]

Подвійна, а саме сировинна та валютна сут-
ність золота відіграє важливу роль у його ціноут-
воренні як на міжнародному, так і на вітчизняних 
ринках. Непередбачуваність подій у світі в цілому 
стимулює інвесторів конвертувати свої кошти саме 
у золото, що призводить до коливань його курсу та 
волатильності ринку у короткостроковій перспек-
тиві [8]. Аналогічні процеси мали місце і на укра-
їнському ринку, оскільки Україна має історичний 
досвід стрімкої девальвації національної валюти у 
2008 році і відповідного зростання попиту на бан-
ківські метали.

Основною функцією Національного банку України 
є забезпечення накопичення та зберігання золотова-
лютних резервів та здійснення операцій з ними та 
банківськими металами. Згідно Закону України “Про 
державне регулювання видобутку, виробництва і 
використання дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння та контроль за операціями з ними” дорого-
цінні метали – золото, срібло, платина і метали пла-
тинової групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) 
у будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, 
напівфабрикати, промислові продукти, хімічні спо-
луки, вироби, відходи, брухт тощо). 

Золотовалютний резерв НБУ складається з 
наступних активів: монетарне золото, спеціальні 
права запозичення, резервна позиція в МВФ, іно-
земна валюта у вигляді банкнот та монет на рахун-
ках за кордоном, цінні папери, інші міжнародно 
визнані резервні активи. Розмір золотовалютних 
резервів України з 2001 року до 2016 року вигля-
дає наступним чином (табл. 1).
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За: [7]

Таблиця 1
Розмір золотовалютних резервів України 

протягом 2001-2016 рр.

Дата на 
1 січня

Розмір 
золотовалютного 

резерву, 
млрд. дол. США

Приріст (до 
попереднього року)

2001 1,48 + 0,39 + 35,78
2002 3,3 + 1,82 + 122,97
2003 3,36 + 0,06 + 1,82
2004 6,95 + 3,59 + 106,85
2005 9,72 + 2,77 + 39,86
2006 19,39 + 9,67 + 99,49
2007 22,36 + 2,97 + 15,32
2008 31,79 + 9,43 + 42,17
2009 34,57 + 2,78 + 8,74
2010 26,5 -8,07 - 23,34
2011 34,58 + 8,08 + 30,49
2012 31,8 -2,78 - 8,04
2013 24,546 - 7,254 - 22,81
2014 20,415 - 4,131 - 16,83
2015 7,533 - 12,88 - 63,1
2016 13,300 + 5,767 + 76,56
2017 15,539 + 2,239 + 16,83

За: [10]
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Розмір золотовалютних резервів України ста-
ном на 1 січня 2017 року становить 15,5 млрд дол. 
США і демонструє зростання у порівнянні із попе-
реднім періодом. 

Враховуючи значення дорогоцінних мета-
лів як для розвитку економіки та соціального 
добробуту будь-якої країни, так і для окремих 
галузей, операції із дорогоцінними металами 
залишаються актуальними для інвесторів, для 
центральних і комерційних банків, міжнародних 
організацій. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Значення золота у світовій фінансовій системі 
зростає. Світовий ринок золота є досить дина-
мічним. Інвестори виявляють інтерес до дорого-
цінного металу, що впливає на зміни механізмів 
ціноутворення на ринку, співвідношення попиту і 
пропозиції. Попит на золото зростає, коли збіль-
шуються інфляційні очікування або настають 
кризові часи. Операції із золотом, як і з іншими 
дорогоцінними металами, залишаються важли-
вими і для України, особливо в умовах еконо-
мічної нестабільності. В загальному вітчизня-
ний ринок золота є нестійким та невеликим за 
обсягом здійснюваних операцій у порівнянні із 
іншими країнами. Згідно з даними аналітичних 
досліджень, прогнозується збільшення інвести-
цій у золото, тому для українського ринку важли-
вою рисою є інвестування у дорогоцінні метали 
як надійний та стабільний метод підвищення 
платоспроможності країни.
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