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ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ГРОШЕЙ

Гроші виникли із необхідності передавати інформацію. Природно, що 
початково для цієї цілі використовувався товар, який був цікавий та необхідний для 
всіх. Проте, з розвитком різних форм грошей (монетних, паперових, безготівкових, 
електронних) і перш за все з появою безготівкових розрахунків, інформаційна 
природа грошей стала все більш яскраво проявлятися. Монетні гроші – перший 
із цих періодів, який за своєю тривалістю значно перевершує наступні, оскільки в 
міру свого історичного поступу гроші вдосконалюватимуться і змінюватимуть свою 
знакову форму з наростаючим прискоренням [1, с. 15]. 

Важливою функцією грошей в наш час виступає функція передачі інформації 
між економічними суб’єктами про індивідуальні заборгованості суспільства в 
цілому і перед кожним із них. До цього варто додати, що всі функції грошей мають 
інформаційну складову. Наприклад, гроші як міра вартості. В основі даної функції 
покладено передачу інформації. Гроші як засіб обігу являє собою певний передавач 
інформації від одного суб’єкта товарних відносин до іншого. Гроші як засіб платежу 
– це перенесення інформації про заборгованості. Матеріальна складова грошей являє 
собою теж засіб передачі інформації. 

Гроші в реаліях теперішнього часу не можна розглядати як товар. Вони, як 
такі, вже практично «нічого не вартують». Це наглядно видно на прикладі електронних 
грошей, які існують у вигляді потоку електронів, чи як відхилення магнітного поля, 
тощо. Грошей, на створення яких витрачалась людська праця, практично не має, 
залишилась тільки інформації про те, що «де що» – це гроші. А. Демін зазначав: 
«гроші являють собою вторинну інформацію, яка циркулює в системі грошового 
обігу» [2, с. 212], яка виступає як «інформаційний канал управління економікою» [2, 
с. 212].  Таким  чином, гроші – це вторинна кодова інформація, яка характеризується 
кількісною особливістю. Саме цим гроші як інформація відрізняється від іншої 
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інформації, яка циркулює у суспільстві. При цьому, дана властивість грошей випливає 
не з природи інформації, а з процесу матеріалізації інформації.  

У грошах нас цікавить не сама інформація, як така,  (інформація в якості 
грошей однорідна), а саме її матеріалізація. Гроші появилися за допомогою їхньої 
матеріалізації, яка виступила як засіб виміру інформації. За участю грошей 
людство завжди намагалося передати інформацію про те, що одна річ еквівалента 
іншій, і, по суті, із цього процесу виникли гроші у класичному їх розумінні. Однак 
інформація безмірна і тому людство винайшло спосіб вимірювати її побічно, шляхом 
матеріалізації, початково базуючись на затратах праці. У подальшому матеріалізація 
стала все більше «не матеріальною»: золоті монети, банкноти, чеки, електронні 
карточки, електронні гроші. Але завжди залишалася основа грошей вимірювати 
інформацію у співвідношенні одних товарів з іншими.

Виникнення електронних грошей, в яких інформаційна складова 
максимально рафінована, дозволяє легко організувати приватні емісійні центри. 
При цьому дані електронні гроші можуть легко використовуватись при міжнародних 
розрахунках. Так, наприклад ряд великих компаній, пов’язаних зустрічними 
поставками, випускають в обіг між собою і компаніями-сателітами свої електронні 
гроші. При цьому можливе поступове залучення все більше число господарюючих 
суб’єктів. Так як електронні гроші характеризуються значною оперативністю обігу, 
а відповідно їх емісії досить складно контролювати зі сторони держави, можливо в 
короткостроковій перспективі проблема упорядкування електронного грошового 
обігу стане державною проблемою.

Історії відомо випадки кардинальної зміни інформаційної природи грошей. 
Маємо на увазі появу в ХІV столітті обмінного векселя, який спричинив пошук 
нових технічних способів для подолання релігійної заборони на лихварство. 
Оскільки християнська церква забороняла лихварство, тобто одержання відсотків із 
позички, а реальна потреба в наданні й одержанні таких позичок постійно зростала, 
банкіри придумали, по суті, нові банківські гроші. Це був письмовий документ, 
який гарантував виплату певної суми в певному місці певній особі, яка, буцім, не 
позичає у банкіра гроші за певні відсотки, а купує один вид грошей за інший, яким 
буде здійснена оплата. Відповідно до угоди, той, хто одержав суму грошей, має через 
певний час в іншому місті повернути її в іншій валюті [3, с. 32].   

Довідково зазначимо, що сьогодні існує цілий ряд успішно діючих локальних 
валют – від місцевих грошей, які у свій час запустив в обіг мер міста Курічіба у Бразилії 
(цей дуже успішний проект у свій час дозволив створити тисячі нових робочих місць 
у місті) [4], до тайм-доларів у низці місцевих громад в США, на які можна придбати 
послуги або їжу у місцевих закладах харчування, заробивши їх завдяки погодинні 
роботі на користь громади міста [5].  

Сьогоднішній етап зміни інформаційної природи грошей характеризується 
поширенням в Україні практики ведення бізнесу через глобальну мережу Інтернет, 
що передбачає здійснення розрахунків між учасниками ринку з використанням 
електронних грошей. Сьогодні українці можуть продавати та купувати товари, 
переказувати кошти за допомогою таких систем, як WebMoney, «Яндекс.Деньги», RBK 
Money, E-Gold, LiqPay, Z-Payment, Paypal, Liberty Reserve, ePassporte, Moneybookers 
тощо. З одного боку, розвиток ринку електронних грошей є свідченням еволюції 
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вітчизняного бізнесу, його поступового наближення до світових стандартів. З іншого 
– широке застосування електронних платіжних засобів приховує значний ризик, 
адже їх можна використати, щоб уникнути юридичної відповідальності при вчиненні 
окремих порушень закону, зокрема у тіньових схемах, спрямованих на ухилення від 
оподаткування та фінансового моніторингу. Зважаючи на те, що сьогодні користувачів 
таких електронних систем постійно більшає, а правове регулювання не завжди 
встигає за стрімким розвитком відносин у цій сфері, питання, пов’язані із законністю 
обігу електронних платіжних засобів, набувають все більшої актуальності.

Додамо, що Законом «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» [6] 
на сьогодні електронні гроші не віднесені до переліку платіжних інструментів. До 
платіжних інструментів належать документи на переказ та спеціальні платіжні засоби 
(п. 1.31 Закону). Під спеціальним платіжним засобом слід розуміти платіжну картку, 
мобільний платіжний інструмент, інший платіжний інструмент, що виконує функцію 
засобу ідентифікації, за допомогою якого держатель цього інструменту здійснює 
платіжні операції з рахунка платника або банку, а також інші операції, установлені 
договором. Емісія спеціальних платіжних засобів у межах України здійснюється 
виключно банками (пп. 1.4, 2.1 постанови правління НБУ «Про здійснення операцій 
з використанням спеціальних платіжних засобів» від 30.04.2010 р. № 223 [7]). 
Таким чином, виникає питання щодо законності ситуації, за якої електронні гроші, 
з одного боку,  «приймаються як засіб платежу», а з іншого – не віднесені чинним 
законодавством до спеціальних платіжних засобів і відповідно до Положення про 
електронні гроші в Україні [8] можуть емітуватися не тільки банками, але й іншими 
організаціями. 

Проте використання електронних систем, правила яких узгоджені 
Національним банком України, не завжди означає відповідність їх функціонування 
чинному законодавству. Наприклад, дія на території України системи WebMoney, 
що дозволяє за допомогою електронних одиниць здійснювати розрахунки (переказ 
електронних одиниць від однієї особи до іншої з можливістю їх «виведення» – 
обміну на «справжні» грошові кошти), формально не охоплюється дією вказаного 
Положення про електронні гроші. Більше того, категорія «електронних гроші» 
формально не використовується системою, натомість фігурують інші назви: 
електронні одиниці, титульні знаки. Купівля таких знаків за гривневий еквівалент в 
Україні передбачає придбання покупцями прав вимоги до третьої особи (резидента 
України) в організації-гаранта (ТОВ «Українське гарантійне агентство»1). 

Таким чином, купуючи в гаранта електронні одиниці за грошові кошти у 
гривні, особа набуває не електронні гроші, а права вимоги до третьої особи (конкретної 
банківської установи). У подальшому такі права вимоги можуть обмінюватися 
на товар (у цьому разі фактична купівля товару, наприклад, в інтернет-магазині, з 
юридичного погляду вважатиметься обміном цього товару на права вимоги, а не 
купівлею за електронні гроші). 

Показовим є той факт, що обіг електронних грошей в Україні в 2014р., 
на думку представників  Державної податкової служби, сягне 15 млрд грн. Для 
порівняння у 2011 році обсяг ринку електронних грошей становив 2,5 млрд грн. В 
2009 – близько 1,3 млрд грн, а 2007 – 250 млн грн. [9].
1  http://ukrgarant.com/main.php?p=about
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Роблячи проміжний висновок, зазначимо, що електронні гроші, чи електронні 

платіжні одиниці, є інформацією про гроші, що міститься в платіжних інтернет-
системах, які можуть працювати, не звертаючись за послугами в банківський сектор, 
тому до них неможливо адекватно застосовувати закони, що стосуються питань лише 
електронної передачі відомостей про операції на банківському рахунку. Гроші і в цій 
формі представляють собою зобов’язання, тільки не Національного банку України, а 
емісійного центру, який є частиною платіжної системи.

Проведений загальний аналіз окремих дискусійних аспектів інформаційної 
функції грошей дає підстави для висновку, що сучасні гроші являють собою у 
певному сенсі завершення процесу самореалізації господарської діяльності людини: 
інформація перетворюється у субстанційну основу сучасної економічної реальності. 
Економічні відносини стають потужною інформаційною системою, що органічно 
вписується в нову соціальну реальність, їх сьогодні все частіше характеризують як 
інформаційну економіку, або економіку знань. У другій половині двадцятого століття 
інформаційно-комунікаційні технології стали вирішальним фактором не лише 
економічного життя, але й соціального прогресу в цілому, а інформаційна економіка 
перетворилася на основоположний елемент інформаційного суспільства.

Нами встановлено, що гроші в наш час мають дві складові: матеріальну, яка 
слугує носієм інформації та інформаційну, яка виконує функцію передачі інформації 
між суб’єктами господарювання про індивідуальні заборгованості  в цілому і перед 
кожним зокрема. Крім того, нами також висловлена думка про те, що інформація 
у вигляді грошей виступає не інформаційним ресурсом, а інформуванням для 
суспільства про те, скільки воно заборгувало їх пред’явникам. 

Поряд із значним прогресом, інформаційна складова грошей несе і певну 
загрозу. Наприклад, досліджуючи питання ліквідності грошових засобів можна 
побачити, що вона безпосередньо залежить від інформаційного контексту, який 
характеризує конкретну грошову одиницю. Відповідно зміни даного контексту, які 
є складовою частиною інформаційного поля ринку, можуть спонукати потужні 
процеси інфляції. 

Крім того запровадження та активне використання систем електронних 
розрахунків, яке спостерігаємо останнім часом в нашій державі, потребує виваженої 
правової регламентації, спрямованої, з одного боку, на підтримку їхнього розвитку, 
а з іншого – на запобігання їх використання з метою ухилення від оподаткування 
та контролю. Представники бізнесу, що використовують такі розрахунки у своїй 
діяльності, також мають потурбуватися про неухильне дотримання ними букви 
закону. На наш погляд, ці проблеми мають бути розв’язані у першу чергу на рівні 
закону, що одночасно забезпечить уникнення зловживань та стимулюватиме 
розвиток відносин у цій сфері. 

На нашу думку розвиток теорій дослідження інформаційного аспекту 
грошей дозволить ефективніше проводити грошову політику в державі, особливо 
при сучасному розвитку електронного грошового обігу. 
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