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Вказане свідчить, що перелічені проблеми у сфері забезпечення якості 
кадрового складу органів досудового розслідування справляють істотний 
вплив на функціонування органів досудового розслідування та виконання 
слідчими покладених на них обов’язків. Підвищення професіоналізму 
правоохоронців є одним із визначальних принципів реформування цих 
органів. З огляду на це перспективним є удосконалення національного 
адміністративного законодавства, яке регулює діяльність органів досудового 
розслідування, з урахуванням необхідності створення механізму соціально-
правового захисту слідчих, дослідження адміністративно-правових засад 
системи стимулювання, пошук оптимальної структури професійної 
підготовки, що й обумовлює перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. 
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ГРОШІ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ 
 
Гроші як продукт соціального розвитку суспільства та державної 

надбудови завжди були та будуть предметом постійних наукових дискусій. 
Генезис поглядів на гроші походить від мислителів прадавніх часів до 
сучасних. Однак, на жаль, єдиного підходу до розуміння грошей за весь 
період метаморфози форм грошей від хутра до електронних грошей наукою 
розроблено не було. В сучасній фінансово-правовій науці все частіше постає 
питання про сутність грошей як суспільного явища, дослідження змісту цього 
поняття як категорії публічного права, зокрема, фінансового, яке знаходиться 
на новому етапі свого розвитку та має вирішувати завдання, поставлені 
вимогами часу та потребами суспільства, що обумовлює актуальність 
досліджуваної теми.  

Гроші та грошова проблематика пронизують усі сфери соціального життя 
і є невід’ємними атрибутами існування сучасної цивілізації. Оцінка усіх сфер 
не лише економічної діяльності, а й самого буття людини в сучасній 
цивілізації здійснюється через використання грошей. Г. Зіммель вважав, що 
єдиним мірилом свободи є гроші, які самим своїм дотиком нищать природу 
речей і природу людини [1].  
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Спроможність виконувати властиві грошам функції є основною ознакою 
грошей. А. Чухно справедливо підкреслює, що функція є специфічним виявом 
суті економічної категорії (в цьому випадку грошей), суть категорії та її 
функції являють взаємопов’язану єдність. Зміна суті обумовлює модифікацію 
функцій і навпаки. Тому великою помилкою буде не помічати, що сучасні 
гроші характеризують якісно новий етап їх еволюції, вони мають якісно нові 
риси в своїй природі і в суті, відповідно у функціях, їх основу становить рух 
позичкового капіталу, якісно нове явище порівняно з таким специфічним 
грошовим товаром, як золото. Ця обставина позначилася і на розвитку 
функцій сучасних грошей [2]. 

Функції сучасних грошей без власної вартості (або вартості клаптика 
паперу, або навіть запису конкретної суми на банківському рахунку, що 
взагалі не має ніякої вартості) істотно відрізняються від функцій золотих 
грошей. Тому важко погодитися з думкою про те, що «у процесі еволюції 
функції грошей не трансформуються» [3, c. 165], оскільки і кількість, і зміст 
виконуваних ними функцій з часів Ямайської конференції істотно змінилися у 
зв’язку із зміною самої сутності грошей.  

У окремих науковців починає з’являтися інтуїтивне усвідомлення того, 
що сучасні гроші без власної вартості виконувати функцію золотих грошей як 
міри вартостей (так само як і функцію збереження вартості) не можуть.  

Відносно тієї точки зору, що сучасним кредитним грошам притаманні всі 
функції дійсних грошей, слід зазначити, що деякі їх функції ніколи не 
виконувалися, навіть, банкнотами (знаками і повноправними представниками 
золотих грошей), а тим більше не можуть виконуватися сучасними 
кредитними грошима без власної вартості і зв’язку із золотом. Серед функцій 
дійсних грошей, які ніколи не виконувалися їх повноправними 
представниками – банкнотами, можна назвати і функцію грошей як міри 
вартостей і функцію світових грошей. Наразі можна виокремити такі 
найбільш важливі функції грошей, як: гроші як міра вартості, як засіб обігу, як 
засіб платежу, як засіб нагромадження та світові гроші. 

Гроші як міра вартості – це функція, в якій гроші забезпечують вираження й 
вимірювання вартості товарів, надаючи їм форму ціни. Виступаючи мірою 
вартості, гроші можуть вимірювати вартість усіх товарів, навіть якість різних 
товарів, і слугувати посередником при визначенні ціни [4]. 

Гроші як засіб обігу. Друга найважливіша функція грошей – це функція, в 
якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їхній обіг. Із 
функцій грошей як міри вартості і засобу обігу випливають усі інші функції 
грошового товару [5]. 

Нинішні паперові гроші повністю справляються з цією функцією грошей. 
Також варто сказати, що останнім часом великий розвиток отримали 
електронні гроші, електронні перекази грошових коштів і міжбанківський 
електронний кліринг. Зародився електронний грошовий обіг, у рамках якого 
електронні гроші функціонують як засіб обігу і засіб платежу [6]. 

Гроші як засіб платежу. Це функція, в якій гроші обслуговують 
погашення різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних 
відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення. [4]. 

Гроші як засіб нагромадження. Ознаками цієї функції є здатність грошей 
бути засобом збереження вартості, виходячи зі сфери обігу, втіленням 
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суспільної форми багатства. Гроші дозволяють зберегти частину отриманих 
доходів на майбутнє, умовно законсервувати їх до тих пір, поки вони не 
будуть потрібні. Як засіб нагромадження гроші мають володіти здатністю 
зберігати вартість на певний період часу і обов'язково бути реальними [7]. 

Світові гроші. Обслуговуючи рух вартості в міжнародному економічному 
просторі (обороті) і забезпечуючи реалізацію взаємовідносин між країнами, 
гроші виконують функцію світових грошей [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що із зміною природи і сутності грошей, 
змінилися і їх функції, що відображають глибинні властивості сутності. 
Вони – кредитний знак ціни. Маючи купівельну спроможність (цінність у 
кожний конкретний момент часу) і номінальну вартість, сучасні кредитні 
гроші без власної вартості і зв`язку із золотом виконують функції засобу 
обігу, засобу вираження товарних цін, засобу платежу і засобу зберігання та 
нагромадження цінності. Таким чином, суть грошей обумовлює їх постійну 
еволюцію та історичний розвиток відповідно до потреб суспільства.  

Як висновок, роль сучасних грошей полягає в тому, що вони є загальним 
засобом організації економічних відносин суспільства, включаючи товарні, 
кредитні, фінансові та фондові відносини, а отже, виходять за рамки 
загального еквівалента товарного світу. Використання грошей у господарстві 
окремого виробника чи країни в цілому дозволяє визначати й аналізувати 
ефективність економічної діяльності, що дає можливість розробляти певні 
стратегії і виправляти помилки для подальшого розвитку економіки, що 
важливо для раціонального ведення справ та досягнення кращих результатів. 

Слід також зазначити, що не існує єдиного вірного підходу, котрий би 
повністю розкривав поняття «суть грошей». Кожен із них має як свої переваги 
так і недоліки. В той же час об’єднання цих підходів дозволяє нам підійти до 
вирішення питання суті грошей набагато ближче.  

Зі зміною суспільних умов змінювалися не лише форми і функції грошей, 
а і їх сутність. Вочевидь, все це можна пояснити тим, що гроші (як не лише 
економічна але й історична категорія) є явищем суспільним і тому сутність їх 
змінюється адекватно змінам характеру суспільних відносин, в яких вони 
функціонують. 
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