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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма курсу «Гроші та кредит» призначена для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» освітньої програми фінанси, 

банківська справа та страхування. 

Мета курсу – формування системи базових знань та практичних навиків, причинно-

наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами 

вітчизняного, світового грошово-кредитного, валютного та фондового ринку, що передбачає 

застосування відповідних принципів, методів та інструментів для розв’язання практичних 

завдань шляхом вибору оптимальних шляхів у професійній діяльності в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Завдання: вивчення сутності, функцій, концепції та ролі грошей і кредиту в ринковій 

економіці, закономірностей та специфіки функціонування грошового ринку як теоретико-

методологічної бази державної монетарної політики, структури та практичних засад 

функціонування грошової системи, основ побудови банківської системи та операцій банків, 

закономірностей розвитку і функціонування валютного та фондового ринку. 

Місце навчальної дисципліни «Гроші та кредит» в структурно-логічній схемі 

підготовки здобувачів вищої освіти:  

Пререквізити Кореквізити Постреквізити 

Політична економія Макроекономіка Фінанси підприємства 

Мікроекономіка  Фінанси Аналіз банківської 

діяльності 

Історія економіки та 

економічної думки 

Економічна психологія Банківська система 

Навчальна практика  Виробнича практика 

  Підсумкова атестація 

 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни «Гроші 

та кредит» 

Загальні: 

– ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

– ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні:  
– СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних 

фінансових систем та їх структури 

– СК 05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

– СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

Програмні результати навчання з дисципліни «Гроші та кредит»: 

– ПР 02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем 

– ПР 03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних 

фінансових систем та їх структури. 

– ПР 07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

– ПР 17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

– ПРН 19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань. 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь:  

– репродуктивний – вміння відтворювати знання, передбачені навчальною програмою; 
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– алгоритмічний – вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій; 

– творчий – здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання 

нестандартних завдань та проблемних ситуацій. 

Загальна кількість годин дисципліни «Гроші та кредит» – 120. 

Кількість кредитів – 4. 

Модулів – 3. 

Змістових модулів – 12. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат, стаття, тези тощо. 

Вид контролю: екзамен. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить – 53 %. 
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2. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна «Гроші та кредит» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузь знань 07 

«Управління та адміністрування» освітньої програми фінанси, банківська справа та 

страхування. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ 

ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ 

 Тема 1. Сутність і функції грошей 

 Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 

 Тема 3. Грошовий обіг і грошова маса 

 Тема 4. Правила готівкового обігу в Україні 

 Тема 5. Організація безготівкових розрахунків 

 Тема 6. Грошовий ринок 

 Тема 7. Грошові системи 

 Тема 8. Інфляція та грошові реформи 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. КРЕДИТ ТА КРЕДИТНА СИСТЕМА 

 Тема 9. Кредит у ринковій економіці 

 Тема 10. Фінансові посередники грошового ринку 

 Тема 11. Центральні банки 

 Тема 12. Комерційні банки 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ. ФОНДОВИЙ РИНОК 

 Тема 13. Валютний ринок і валютні системи 

 Тема 14. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з 

Україною 

 Тема 15. Ринок цінних паперів 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, 

ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ 

 

 

Тема 1. Сутність і функції грошей 

 

План заняття 

1. Походження та сутність грошей. 

2. Функції грошей, сфери їх використання та відмінності. 

3. Форми грошей та їх еволюція. 

4. Класифікація грошей. 

5. Вартість грошей. Роль грошей у розвитку економіки. 

6. Якісні властивості грошей. 

 

Виникнення грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. 

Поняття функцій грошей, їх взаємозв'язок та еволюція. Функції грошей: міра вартості; засіб 

обігу; засіб платежу; засіб нагромадження; світові гроші; засіб нагромадження. Розвиток 

форм вартості і грошей. Роль грошей у розширеному відтворенні. Еволюція форм грошей і 

грошових відносин. Форми грошей та їх еволюція. Кредитні та електронні гроші. Роль 

держави у створенні грошей. Специфіка вияву суті грошей у різних економічних системах. 

Гроші як особливий товар, мінова і споживча вартість грошей як товару.  

Різновиди сучасних кредитних грошей. Класифікація грошей. Специфічний характер 

вартості грошей. Купівельна спроможність вартості грошей за різних їх форм. Вартість 

грошей і час. Вплив зміни вартості грошей на економічні процеси.  

Роль грошей у ринковій економіці. Якісний і кількісний аспекти впливу грошей на 

економічні і соціальні процеси. Грошове середовище як фактор впливу на матеріальні 

інтереси та виробничу активність економічних суб’єктів. Вплив зміни кількості грошей на 

основні макро- та мікроекономічні процеси. Гроші як інструмент регулювання економіки. 

 

Основні поняття та терміни 

Гроші, раціоналістична та еволюційна концепція походження грошей, суть грошей, 

гроші як гроші та гроші як капітал, функціональні форми грошей, демонетизація золота, 

монета, кредитні гроші (вексель, банкнота, чек), електронні гроші (кредитні і дебетові 

картки), характер вартості грошей (внутрішня і відносна вартість грошей), економічна 

корисність грошей та їх купівельна спроможність, функції грошей (міра вартості, засіб обігу, 

засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші, інформаційна функція), гроші як 

інструмент регулювання економіки, еволюція ролі грошей у перехідній економіці України. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Назвіть передумови виникнення та застосування грошей. 

2. Які товари-еквіваленти використовувалися у якості грошей? 

3. Дайте визначення економічної категорії «гроші». 

4. Які існують концепції походження грошей та яка з них найбільш адекватна ринковій 

практиці використання грошей в економіці? 

5. Назвіть основні етапи розвитку грошей. 

6. У чому основні відмінності двох понять – «гроші як гроші» і «гроші як капітал»? 

7. Назвіть основні властивості грошей. 

8. Чим відрізняються неповноцінні гроші від повноцінних? 

9. Що таке кредитні гроші? 
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10. Що таке електронні гроші? Що у них є спільного і відмінного від паперових і 

депозитних грошей?  

11. Що таке «квазі» гроші. Чи використовуються «квазі» гроші у грошовому обігу 

України? 

12. Що таке банкнота, вексель, чек? 

13. Чим депозитні гроші відрізняються від готівкових грошей? 

14. Назвіть основні функції грошей? У чому особливості їх прояву в сучасних умовах? 

15. Як реалізується роль грошей в ринковій економіці? 

 

Задачі до теми 

Задача 1. Розрахувати, як змінилась вартість грошей. Зробити розрахунок за 

допомогою індексів Ласпейреса і Пааше. 

Показник Базовий рік Звітний рік 

Ціна 1 автомобіля (гр. од.) 17000 22000 

Ціна 1 кг м’яса (гр. од.) 18,0 23,0 

Кількість випущених автомобілей (штук) 1200 1000 

Кількість виробленого м’яса (кг) 200000 400000 

Задача 2. Споживчий кошик родини складається із наступних товарів: 

Назва товару  Кількість товару 
 Ціна, гр. од.  

Березень Червень Жовтень 

Хліб 20 кг 1,0 1,1 1,2 

Цукор 5 кг 2,5 2,5 2,0 

Олія 4 л 5,0 6,0 5,0 

М'ясо 10 кг 15,0 16,0 17,0 

Крупи 6 кг 1,5 1,3 1,5 

Визначити: вартість споживчого кошика в березні, червні, жовтні; індекси цін та 

вартість грошей в червні відносно березня та в жовтні відносно червня. 

Задача 3. Знайти індекс цін на морозиво, якщо ціна була 2,4 гр. од. і продавали 10000 

штук, а стала 2,1 гр. од. і продають 12000 штук. Як зміниться вартість грошової одиниці, за 

яку Ви купуєте морозиво? Розрахунок провести за допомогою індексів Ласпейреса і Пааше. 

Задача 4. Вартість споживчого кошика у цьому році зросла у гривнях на 28%. За цей 

час гривня зменшила свою вартість з 1,76 гривень за долар до 1,90 гривень за долар. У США 

вартість ідентичного кошика зросла на 3%. Як змінилась вартість життя в Україні (вартість 

грошей) порівняно з США? 

Задача 5. Припустимо, що сукупне виробництво складається з трьох товарів: Л, Н, К. 

Економіка виробляє їх у кількості Л=40 штук, Н=10 штук, К=30 штук. 

Ціна товарів у базовому році: РЛ= 3 гр. од., РН= 12 гр. од., РК= 5 гр. од. 

Ціна товарів у звітному році: РЛ= 5 гр. од., РН= 10 гр. од., РК= 10 гр. од. 

Визначити зміну вартості грошей. Розрахунки провести за допомогою індексів 

Ласпейреса і Пааше. 

Задача 6. У перший рік рівень цін (Р) становив 1,0, а вартість гр. од. 1 гр. од. 

а) Якщо на другий рік рівень цін зросте до 1,25, якою буде нова вартість гр. од.? 

б) Якщо, навпаки, рівень цін знизиться до 0,5, то що станеться з вартістю гр.од. у цьому 

випадку? Які узагальнення можна зробити з відповідей? 

 

Тести для перевірки знань 

1. Сутність грошей полягає в: 

а) загальній безпосередній обмінності; 

б) матеріалізації загального виробничого часу; 

в) засобу реалізації загального вартісного еквіваленту; 

г) законному платіжному засобі, створеного державою. 

2. До безпосередніх умов виникнення грошей відносять: 
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а) відкриття золотих родовищ та поява товарних знаків; 

б) перехід від натурального господарства до товарного та майнове відокремлення 

товаровиробників; 

в) формування централізованих держав та відкриття золотих родовищ; 

г) наявність приватної власності на засоби виробництва і поява крупних гуртових 

ринків. 

3. Згідно якої концепції гроші виникли як результат спеціальної угоди між 

людьми: 

а) еволюційна; 

б) раціоналістична; 

в) монетаристська; 

г) психологічна. 

4. Повноцінні гроші – це гроші, номінальна вартість яких: 

а) нижче реальної вартості; 

б) встановлюється стихійно на ринку; 

в) перевищує реальну вартість; 

г) відповідає реальній вартості. 

5. До неповноцінних грошей відносять: 

а) казначейські білети; 

б) срібні монети; 

в) товари першої необхідності; 

г) прикраси. 

6. До властивостей грошей відносять: 

а) зносостійкість; 

б) еквівалентність; 

в) рівноправність; 

г) конвертованість. 

7. До знаків вартості відносяться: 

а) паперові та кредитні гроші, стерта металева монета; 

б) металеві гроші, номінальна вартість яких відповідає реальній вартості; 

в) золоті гроші; 

г) лише кредитні гроші. 

8. Функції грошей – це: 

а) ціна грошей, що надані у кредит; 

б) результати застосування та впливу грошей на різні сторони діяльності та розвитку 

суспільства; 

в) умови, що необхідні для правильного функціонування грошей; 

г) конкретний зовнішній прояв сутності грошей як загального еквівалента вартості. 

9. Функція світових грошей проявляється у взаємовідносинах: 

а) між юридичними і фізичними особами всередині країни; 

б) тільки між комерційними банками різних країн; 

в) між країнами або між юридичними і фізичними особами, які знаходяться в різних 

країнах; 

г) тільки між валютно-фінансовими організаціями і урядами держав. 

10. В якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення: 

а) засобу платежу; 

б) засобу нагромадження; 

в) міри вартості; 

г) у всіх перелічених. 

 

Теми рефератів  

1. Економічний процес виникнення грошей та їх суть. 
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2. Процес розвитку форм грошей. 

3. Вартість грошей в минулому і сучасному паперово-кредитному обігу. 

4. Функції грошей як засобу обігу і платежу. 

5. Гроші як засіб нагромадження. 

6. Особливості функції міри вартості в сучасних умовах. 

7. Функції грошей у перехідній економіці України. 

8. Походження грошей в світі. 

9. Походження грошей з Київської Русі до сьогодення. 

 

 

Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 

 

План заняття 

1. Металістична теорія грошей. 

2. Номіналістична теорія грошей. 

3. Кількісна теорія грошей: історичні етапи зародження та еволюції положень 

кількісної теорії грошей; відмінності концепцій кількісної теорії грошей від трудової теорії 

вартості. 

4. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей: трансакційний варіант І.Фішера; 

кембріджська версія А.Пігу. 

5. Науковий вклад Дж.Кейнса і його послідовників у розвиток кількісної теорії грошей. 

6. Сучасний монетаризм та його відмінності від неокейнсіанських концепцій: вклад 

М.Фрідмена у розвиток неокласичного варіанту кількісної теорії грошей і розробку 

монетарної політики; кейнсіансько-неокласичний синтез грошово-кредитної політики в 

сучасних умовах. 

7. Грошово-кредитна політика України на основі використання кейнсіансько-

неокласичного синтезу. 

8. Теорії інфляції. 

 

Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. Економічні причини появи 

кількісного підходу до вивчення ролі грошей. Еволюція постулатів кількісної теорії. 

Номіналістичне трактування суті грошей послідовниками кількісної теорії. Відмінності в 

поглядах на гроші послідовників кількісної теорії грошей та трудової теорії вартості. 

Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. «Трансакційний варіант» 

І. Фішера. «Кембриджська версія» кількісної теорії. Внесок Д. Кейнса у розвиток кількісної 

теорії грошей. Зміна акцентів щодо оцінки ролі держави в економічному регулюванні та 

механізмів впливу на економіку. «Передаточний механізм» у трактуванні Кейнса.  

Сучасний монетарнім як альтернативний напрямок кількісної теорії. Особливості 

монетаристських трактувань ролі держави в регулюванні економіки. Внесок М. Фрідмена в 

розробку монетарної політики на основі неокласичного варіанта кількісної теорії. Зближення 

позицій монетаристів та неокейнсіанців у їхніх поглядах на грошово-кредитну політику в 

сучасних умовах. Кейнсіансько-неокласичний синтез. Грошово-кредитна політика України в 

перехідний період у світлі сучасних монетаристських теорій.Теорії інфляції. 

Основні поняття та терміни 

Металістична теорія грошей, номіналістична теорія, класична кількісна теорія, 

трансакційний варіант кількісної теорії У. Фішера, «кембріджська версія» кількісної теорії, 

внесок Дж.М. Кейнса в розвиток теорії грошей, сучасний монетаризм, неокейнсіанський 

напрям теорії грошей, кейнсіансько-неокласичний синтез, теорії інфляції.  

Запитання для самоконтролю 

1. Які основні положення монетаристської теорії грошей, у чому її відмінність від 

абстрактної теорії грошей?  

2. У чому полягає сутність кількісної теорії грошей? Де і коли вона сформувалася? 
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3. Які основні постулати класичної кількісної теорії грошей? 

4. Які напрями кількісної теорії грошей сформувалися у першій половині ХХ ст.? 

5. Які фактори впливають на «купівельну силу грошей» за І. Фішером? 

6. Що нового вніс у кількісну теорію український економіст М. Туган-Барановський. 

7. На чому акцентується увага представників «кембріджської версії»? 

8. У чому схожі математичні формули І. Фішера та представників «кембріджської 

версії»? 

9. Які економічні та політичні умови сприяли появі кейнсіанської версії кількісної 

теорії грошей? 

10. Які основні положення доктрини Дж. Кейнса? 

11. У чому полягає відмінність підходів щодо економічного регулювання 

представників сучасного монетаризму від підходів кейнсіанців? 

12. Що таке «грошове правило» М. Фрідмана? 

13. Які основні положення сучасного монетаризму? 

14. Що спільного між монетаризмом та кейнсіанством? 

15. На якому етапі перехідного періоду економічна та монетарна політики в Україні 

більше відповідали положенням кейнсіанської концепції та на якому – монетаристської 

концепції?  

 

Тести для перевірки знань 

1. Згідно з поглядами М. Фрідмена: 

а) у короткостроковому періоді відсутні зв’язок між рівнем ставки процента та 

інвестиційними витратами; 

б) зростання грошової пропозиції не викликає інфляції; 

в) зв’язок між рівнем інфляції та безробіттям у довгостроковому періоді відсутній; 

г) фіскальна політика впливає на економіку відчутніше, ніж грошово-кредитна. 

2. Із перерахованих ознак зазначте ті, що характеризують кількісну теорію 

Д. Юма: 

а) у функціонуванні грошово-кредитних відносин закладена система саморегуляції; 

б) подвоєння кількості грошей призводить до подвоєння абсолютного рівня цін; 

в) ціни залежать від кількості грошей; 

г) гроші виконують функцію міри вартості, засобу обігу, засобу платежу і засобу 

нагромадження. 

3. Серед перерахованих ознак зазначте ті, що характеризують погляди Дж. Кейнса 

на теорію грошей: 

а) подвоєння кількості грошей призводить до подвоєння абсолютного рівня цін; 

б) гроші – один з важливих факторів формування інвестиційного попиту; 

в) вартість грошей не залежить від їх матеріального змісту і визначається лише 

найменуванням; 

г) природа грошей має тісний зв’язок з теорією трудової вартості. 

4. Хто є автором формули МV = PQ: 

а) А. Пігу; 

б) Д. Робертсон; 

в) І. Фішер; 

г) Д. Юм. 

5. Хто є автором формули М = kРТ: 

а) А. Пігу; 

б) Д. Рікардо; 

в) І. Фішер; 

г) Д. Юм. 

6. Найвидатнішим представником монетаристської теорії грошей є: 

а) Адам Сміт; 
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б) Мілтон Фрідман; 

в) Джон Кейнс; 

г) Девід Рікардо. 

7. Оберіть формулу рівняння обміну: 

а) МV= P/Q; 

б) М/V = PQ; 

в) МV = PQ; 

г) М/V = P/Q. 

8. Які положення притаманні металістичній теорії грошей: 

а) твердження, що золото і срібло вже за своєю природою є грішми; 

б) ціни змінюються пропорційно зміні кількості грошей; 

в) ототожнення грошового обігу з товарним обміном; 

г) стійкість грошової системи повинна бути заснована на золоті. 

9. Які положення притаманні сучасному монетаризму: 

а) контроль над інфляцією – провідна ланка економічної політики; 

б) необхідність державної грошової політики; 

в) аргументування функціональних проявів грошей; 

г) визначення виконання грішми в процесі відтворення самостійної ролі.  

10. Яка теорія доводить неможливість одночасного розвитку інфляції та зростання 

безробіття: 

а) кейнсіанська теорія; 

б) сучасна кількісна теорія грошей; 

в) теорія раціональних очікувань; 

г) теорія економіки пропозиції. 

 

Задачі до теми 
Задача 1. Визначити швидкість обігу грошей за рік, якщо кількість грошей в обороті 

складає 260000 гр. од., компанія реалізувала товар: 

Товар Кількість одиниць Ціна, гр. од. 

А 800 265 

Б 481 186 

В 900 36 

Г 865 134 

Д 1600 25 

Завдання розв’язати використовуючи «рівняння обміну» І. Фішера. 

 

Задача 2. Визначити середній рівень цін реалізованого товару, якщо кількість грошей в 

обороті складає 183600 гр. од., швидкість їх обігу – 48 днів, обсяг товарів, що реалізовані – 

246110000 гр. од. 

Задача 3. Визначити касовий залишок (масу) грошей у економічного суб’єкта, якщо 

виробництво продукції у фізичному вираженні складає 1000000 од., середня ціна одиниці 

виробленої продукції – 15,3 грн., k – 0,17. 

Теми рефератів 

1. Основоположні засади кількісної теорії грошей. 

2. Неокласичний трансакційний варіант кількісної теорії грошей. 

3. Провідні елементи кембріджської версії кількісної теорії грошей. 

4. Вклад Кейнса і його послідовників у розробку кількісної теорії грошей. 

5. Сучасний монетаризм, його провідні напрями і тенденції розвитку. 

6. Сучасна монетарна політика в Україні. 

7. Грошово-кредитна політика як стабілізатор економіки та грошей. 

8. Купівельна сила грошей. 

9. Основні засади сучасної грошово-кредитної політики України. 
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10. Кон’юнктурна теорія М.І. Туган-Барановського і сучасність.  

 

 

Тема 3. Грошовий обіг і грошова маса  

 

План заняття 

1. Грошовий обіг і його структура. 

2. Модель сукупного грошового обороту; характеристика грошових потоків. 

3. Закони грошового обігу. 

4. Грошова маса та її структура. 

5. Швидкість обігу грошей. 

6. Механізм зміни маси грошей в обороті.  

7. Грошово-кредитний мультиплікатор. 

8. Модель грошового обороту.  

 

Поняття грошового обороту як процесу руху грошей. Загальна схема грошового 

обороту. Грошові платежі як складові елементи грошового обороту. Основні суб'єкти і ринки 

грошового обороту. Особливості прояву попиту, пропозиції і ціни на грошовому ринку. 

Ринок грошей і ринок капіталів. Національний дохід і національний продукт - визначальні 

параметри грошового обороту. 

Грошова маса, її агрегати та фактори, що визначають її зміни. Базові гроші. Швидкість 

обігу грошей: поняття, фактори, що визначають швидкість обігу, вплив її на масу і сталість 

купівельної сили грошей. 

Закон кількості грошей в обігу, його суть, вимоги й наслідки їх порушення. Рівняння 

обміну І.Фішера та формула закону кількості грошей К.Маркса. Проблеми монетизації і 

вторинної емісії грошей. Грошовий мультиплікатор. 

 

Основні поняття та терміни 

Грошовий обіг, безготівковий обіг, вільний резерв, готівковий обіг, грошовий оборот, 

грошова база, грошовий агрегат, грошовий потік, грошова маса, грошово-кредитний 

мультиплікатор, загальний банківський резерв, закон грошового обігу, кредитний оборот, 

ліквідність грошей, національний доход, національний продукт, швидкість обігу грошей.  

 

Запитання для самоконтролю 

1. Що таке грошовий обіг і які його особливості на мікро- та макрорівнях? 

2. Охарактеризуйте базову модель грошового обороту в ринковій економіці. 

3. Перелічіть суб’єктів грошового обороту. 

4. Як структурують грошовий оборот за формою платіжних засобів та економічним 

змістом? 

5. Дайте визначення грошового потоку. Чим відрізняються поняття грошового потоку і 

грошового обігу.  

6. Охарактеризуйте грошові потоки, які характеризують процес розширеного 

відтворення. 

7. Які переваги та недоліки безготівкового та готівкового обороту? 

8. Які основні закономірності функціонування грошової маси в Україні? Що таке 

грошова база і грошові агрегати? 

9. Чому в різних країнах застосовують свій набір грошових агрегатів і різне наповнення 

кожного з них? 

10. Який з грошових агрегатів є найбільш ліквідним? 

11. Як визначається швидкість обігу грошей? Які фактори впливають на швидкість 

обігу грошей? 

12. У чому полягає суть закону кількості грошей, необхідних для обігу? Які наслідки 
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його порушення? 

13. Що таке емісія? Хто здійснює емісію готівкових грошей в Україні? 

14. Що таке грошовий мультиплікатор? Як через нього примножується емісія грошей? 

15. Які чинники впливають на зростання в обігу грошової маси? 

 

Тести для перевірки знань 

1. Суб’єктами грошового обігу виступають: 

а) фінансові посередники; 

б) суб’єкти господарювання; 

в) всі відповіді вірні; 

г) домашні господарства. 

2. Грошова маса включає гроші в: 

а) гаманцях населення; 

б) сейфах і касах комерційних банків; 

в) сейфах НБУ; 

г) сукупність залишків грошей у всіх їх формах, які є в розпорядженні суб'єктів 

грошового обігу у певний момент. 

3. Грошова база – це: 

а) гроші, які не беруть участі в кредитному обороті і грошовому обігу; 

б) сукупність зобов’язань Національного банку України в національній валюті; 

в) сукупність всіх грошових агрегатів, що визначаються центральним банком; 

г) сукупність обов’язкових банківських резервів. 

4. Який з названих запасів грошей найповніше характеризує обсяг маси грошей в 

обігу? 

а) готівка, що перебуває поза банками; 

б) уся готівка, емітована центральним банком; 

в) гроші, що перебувають на поточних рахунках у банку; 

г) гроші, що перебувають у розпорядженні суб’єктів грошового обороту; 

5. Норма обов’язкових резервів: 

а) вводиться як засіб захисту інтересів клієнта; 

б) складає середню величину маси грошей, необхідну для задоволення потреб 

населення; 

в) не використовується в умовах нестабільності грошового ринку; 

г) застосовується, насамперед, як засіб обмеження і регулювання грошової маси. 

6. Агрегат М1 містить: 

а) металеві і паперові готівкові гроші; 

б) кошти на всіх видах банківських депозитів; 

в) всі гроші та «майже гроші»; 

г) готівкові гроші та кошти на поточних рахунках. 

7. Якщо величина готівки складає 220 млн. грн., поточних вкладів – 400 млн. грн., 

строкових вкладів – 350 млн. грн., то грошовий агрегат М2 дорівнює: 

а) 620 млн. грн.; 

б) 700 млн. грн.; 

в) 1270 млн. грн.; 

г) 400 млн. грн.  

8. Кількість грошей, що необхідна для обігу визначається за формулою: 

а) M=PO/V; 

б) К=Сц+К-Пб-Вп/О; 

в) К=Сц-К+Пб-Вп/О; 

г) V=PQ/M. 

9. Безготівкові розрахунки за наявністю гарантій поділяються на: 

а) гарантовані, негарантовані; 
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б) гарантовані, забезпечені; 

в) забезпечені, негарантовані; 

г) негарантовані, незабезпечені. 

10. Грошово-кредитний мультиплікатор – це процес створення: 

а) безготівкових грошей; 

б) готівкових грошей; 

в) повноцінних грошей; 

г) нових банківських депозитів.  

 

Задачі до теми 
Задача 1. Визначити величину грошових агрегатів М1, М2, М3, якщо короткострокові 

депозити складають 1630 млн. гр. од., довгострокові депозити – 645 млн. гр. од., чекові 

депозити – 448 млн. гр. од., термінові ощадні депозити – 300 млн. гр. од., готівкові гроші 

поза банками – 170 млн. гр. од. 

Задача 2. Визначити, скільки грошей уряд країни вилучив з обігу протягом року, якщо 

сумарна вартість товарів і послуг, проданих за рік, становила 600 млрд. гр. од., середня 

швидкість обігу грошей – 8 оборотів, а грошова маса на початок року становила 80 млрд. гр. 

од. 

Задача 3. Кількість проданих товарів протягом року становить 180 тис. шт., ціна 

одиниці товару 5 гр. од. Визначити середню оборотність грошової одиниці та розмір 

грошової маси, якщо відомо, що при підвищенні оборотності грошової одиниці на 2 оберти 

необхідність у грошовій масі, що обслуговує грошовий обіг, скоротилась на 40%, а при 

підвищенні оборотності грошової одиниці на 3 оберти – на 50%. 

Задача 4. Порівняйте фактичну швидкість обіговості грошей у наявному грошовому 

обігу з ідеальним значенням, якщо середня грошовоа маса за звітний період, розрахована за 

агрегатом М1, становить: М0=110 млрд. гр. од., сума поточних рахунків у комерційних 

банках становить 10% від М0, депозити до запитання – 70 млрд. гр. од., середній розмір 

грошових надходжень у каси банків – 3,8 млрд. гр. од., сума видатків – 65% від розміру 

надходжень. Ідеальне значення швидкості обігу грошей – 1. 

Задача 5. Визначити кількість грошей, необхідних для безінфляційного обігу грошей в 

економіці країни. Сума цін реалізованих товарів і послуг – 200 млрд гр. од., платежі за 

кредитами – 40 млрд гр. од., сума цін товарів (послуг, робіт), які продані протягом року з 

відтермінуванням платежу, термін оплати яких не наступив – 60 млрд гр. од. Платежі, що 

погашаються шляхом взаємного зарахування боргів – 20 млрд гр. од. Грошова одиниця 

здійснює 8 оборотів за рік. Як зміниться кількість грошей в обігу, якщо: 

1) сума продажів зросте в 1,5 рази; 

2) кількість оборотів грошової одиниці за рік збільшиться на 2 обороти; 

3) кількість оборотів грошової одиниці скоротиться на 25%. 

Задача 6. Сума цін реалізованих товарів і послуг – 200 млрд гр. од. При цьому сума цін 

товарів, проданих у кредит 10 млрд гр. од., платежі за кредитами становлять 4 млрд гр. од., 

платежі, що взаємно заліковуються 2 млрд гр. од. Швидкість обороту грошової одиниці – 2,4 

місяця. Розрахувати кількість грошей, необхідних для безінфляційного обігу грошей в 

економіці. 

 

Теми рефератів 

1. Грошовий оборот в Україні. 

2. Грошовий ринок в Україні, його суть і структура. 

3. Закон кількості грошей, необхідних для обороту. 

4. Механізм балансування грошових потоків. 

5. Стабілізація грошової одиниці в Україні. 

6. Особливості побудови показників грошової маси в Україні. 

7. Теоретичні моделі попиту на гроші. 
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8. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей. 

9. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги. 

10. Грошова маса і грошові агрегати. Грошова база. 

 

 

Тема 4. Правила готівкового обігу в Україні 

 

План заняття 

1. Вимоги до організації готівкових розрахунків 

2. Порядок оформлення касових операцій 

3. Порядок ведення касової книги 

4. Порядок визначення строків здавання готівкової виручки та розрахунку ліміту каси 

5. Штрафи за порушення норм регулювання обігу готівки 

6. Організація контролю за дотриманням касової дисципліни. 

7. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою 

 

Сутність готівкових розрахунків. Вимоги до організації готівкових розрахунків. 

Порядок оформлення касових операцій. Порядок ведення касової книги та обов’язки касира. 

Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси. 

Порядок оформлення готівкових розрахунків щодо виплат, пов’язаних з оплатою праці. 

Особливості організації банками роботи з готівковою. Проведення інвентаризації наявних 

грошових коштів. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. 

Організація контролю за дотриманням касової дисципліни. Штрафи за порушення норм 

регулювання обігу готівки. 

Штрафні санкції відповідно до п. 1 ст. 17 із змінами, внесеними згідно із Законом 

України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 21.12.2000 

р. N 2156-III, у редакції Законів України від 02.12.2010 р. N 2756-VI, від 20.09.2019 р. N 128-

IX, враховуючи зміни, внесені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» від 17.03.2020 р. N 533-IX. (табл. 1). 

Таблиця 1 

Суть штрафу 
Розмір штрафу 

з 01.08.2020 до 01.01.2021* з 01.01.2021***** 
у разі встановлення в ході 

перевірки** факту: 

— проведення розрахункових 

операцій з використанням 

реєстраторів розрахункових операцій, 

програмних реєстраторів 

розрахункових операцій або 

розрахункових книжок на неповну 

суму вартості проданих товарів 

(наданих послуг); 

— непроведення розрахункових 

операцій через реєстратори 

розрахункових операцій та/або 

програмні реєстратори розрахункових 

операцій*** з фіскальним режимом 

роботи; 

— невідповідності на місці 

проведення розрахунків суми 

готівкових коштів сумі коштів, 

зазначеній у денному звіті 

10 відсотків вартості 

проданих з порушеннями, 

установленими цим пунктом, 

товарів (робіт, послуг) — за 

порушення, вчинене вперше; 

50 відсотків вартості 

проданих з порушеннями, 

установленими цим пунктом, 

товарів (робіт, послуг) — за 

кожне наступне вчинене 

порушення 

 

100 відсотків вартості 

проданих з порушеннями, 

установленими цим пунктом, 

товарів (робіт, послуг) — за 

порушення, вчинене вперше; 

150 відсотків вартості 

проданих з порушеннями, 

установленими цим пунктом, 

товарів (робіт, послуг) — за 

кожне наступне вчинене 

порушення 
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реєстратора розрахункових операцій, 

більше ніж на 10 % розміру 

мінімальної заробітної плати, 

установленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року (у 2020 р. 

— 472,30 грн), а в разі 

використання**** розрахункової 

книжки — загальній сумі продажу за 

розрахунковими квитанціями, 

виданими з початку робочого дня; 

невидача відповідного 

розрахункового документа, що 

підтверджує виконання розрахун-

кової операції, або проведення її без 

використання розрахункової книжки 

на окремому господарському об’єкті 

такого суб’єкта господарювання 

* Згідно з п. 11 розд. ІІ «Прикінцеві положення» Закону про РРО. 

** З 01.08.2020 «протягом календарного року» замінено на «в ході перевірки». А це означає, що в 
податківців з’явився новий карт-бланш у вигляді самого підрахунку порушень. Оскільки законодавчо цей 

механізм не прописано, то, виходячи з практики проведення перевірок, першим буде найнезначніше 

порушення, а всі наступні — суттєвими. 

*** З 01.08.2020 додано «та/або програмні реєстратори розрахункових операцій». 

**** До 01.08.2020 було «в разі використання юридичною особою розрахункової книжки», із 01.08.2020 

слова «юридичною особою» виключено, тобто норма стосується будь-яких СГ. 

***** З 01.01.2021 у межах розміру за цією нормою відбуватиметься накладення штрафу на продавця в 

межах підтвердженої скарги покупця (кешбеку) згідно зі ст. 25 Закону про РРО (діє з 01.01.2021). 

 

Штрафні санкції відповідно ст. 17 із змінами, внесеними згідно із Законом України  

«Про внесення змін до ЗУ «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг» від 21.12.2000 р. N 2156-III (табл.2) 

Таблиця 2 
Суть штрафу Розмір 

п. 3 ст. 17 Закону про РРО 

Якщо у випадках, визначених цим Законом, при здійсненні 

розрахункових операцій суб’єкт господарювання: 

— не використовує, використовує не зареєстровані належним чином 

КОРО/РК; 

— порушує встановлений порядок використання КОРО/РК; 

— не зберігає протягом установленого строку КОРО/РК 

50 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (далі — НМДГ) – 

850 грн 

п. 5 ст. 17 Закону про РРО 

у разі якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в 

електронній формі на РРО та/або програмних реєстраторах 

розрахункових операцій (далі — ПРРО) або виявлено спотворення 

даних про проведені розрахункові операції, інформація про які 

міститься на такій контрольній стрічці 

30 НМДГ (510 грн) 

п. 6 ст. 17 Закону про РРО 

у разі проведення розрахункових операцій через РРО та/або ПРРО без 
використання режиму попереднього програмування найменування 

кожного товару, який не є підакцизним, та/або послуги, ціни товару 

(послуги) та обліку їх кількості 

5 НМДГ (85 грн) 

п. 7 ст. 17 Закону про РРО 

у разі проведення розрахункових операцій через РРО та/або ПРРО без 

використання режиму попереднього програмування найменування 

кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної 

підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його кількості 

300 НМДГ (5100 грн) 

п. 8 ст. 17 Закону про РРО 

у разі порушення встановленого п. 1 ст. 9 Закону про РРО порядку 

проведення розрахунків через каси підприємств, установ і 

організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням 

20 НМДГ (340 грн) 

https://ips.ligazakon.net/document/view/z950265?ed=2020_08_01&an=778990
https://ips.ligazakon.net/document/view/z950265?ed=2020_08_01&an=410637
https://ips.ligazakon.net/document/view/z950265?ed=2020_08_01&an=778982
https://ips.ligazakon.net/document/view/z950265?ed=2020_08_01
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прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних 

квитанцій у встановленому порядку, або у разі порушення порядку 

оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні 

продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім 

приміського) та авіаційному транспорті 

п. 9 ст. 17 Закону про РРО 

у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій РРО, в 

конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не 

передбачені конструкторсько-технологічною та програмною 

документацією виробника 

300 НМДГ (5100 грн) 

п. 10 ст. 17 Закону про РРО 

у разі неподання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із 

застосуванням РРО, розрахункових книжок та копій розрахункових 

документів і фіскальних звітних чеків з РРО та/або ПРРО через 
дротові або бездротові канали зв’язку в разі обов’язковості її подання 

30 НМДГ (510 грн) 

 

Виходячи з норм ст. 38 КпАП, адміністративне стягнення за нижчевказані 

порушення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення 

правопорушення, а в разі триваючого правопорушення – не пізніш як через два місяці з дня 

його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення 

відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді) (табл.3). 

Таблиця 3 
Суть порушення Ставки та розміри адмінштрафу Норма 

законодавства 

Порушення встановленого законом 

порядку проведення розрахунків у сфері 

торгівлі, громадського харчування та 

послуг 

Якщо вперше, на: 

– осіб, які здійснюють розрахункові операції, – 

від 34 до 85 грн (від 2 до 5 НМДГ); 

– посадових осіб – від 85 до 170 грн (від 5 до 10 

НМДГ). 
Якщо повторно протягом року, на: 

– осіб, які здійснюють розрахункові операції, – 

від 85 до 170 грн (від 5 до 10 НМДГ); 

– посадових осіб – від 170 до 340 грн (від 10 до 

20 НМДГ) 

ст. 1551 

КпАП 

Порушення порядку проведення 

готівкових розрахунків за товари 

(послуги), у т.ч. перевищення граничних 

сум розрахунків готівкою, недотримання 

установлених законодавством вимог 

щодо забезпечення можливості розра-

хунків за товари (послуги) з використан-
ням електронних платіжних засобів 

Адміністративна відповідальність фізосіб-

підприємців, посадових осіб юридичної особи у 

вигляді штрафу від 100 до 200 НМДГ (від 1700 

грн до 3400 грн); 

за повторне порушення, учинене особою, яку 

протягом року було піддано адміністративному 

стягненню за таке саме порушення, передбачено 
штраф від 500 до 1000 НМДГ (8500 – 17000 грн) 

ст. 16315 

КпАП 

Здавання виручки торговельними 

підприємствами всіх форм власності, що 

здійснюють реалізацію товарів за готівку, 

з порушенням термінів, установлених 

правилами Положення № 148 

Штраф від 17 до 80 НМДГ (від 289 до 1360 грн) 

— на осіб, відповідальних за здавання виручки; 

за повторне протягом року порушення — від 43 

до 175 НМДГ (від 731 до 2975 грн) 

ст. 1644 

КпАП 

 

Основні поняття та терміни 

Виплати, пов’язані з оплатою праці, відокремлені підрозділи, готівка (готівкові кошти), 

готівкова виручка (виручка), готівкові розрахунки, депонована заробітна плата, журнал 

реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, картковий рахунок, каса, касова 

книга, касовий ордер, касові документи, касові операції, книга обліку, книга обліку доходів і 

витрат, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей, ліміт залишку готівки в касі, 

оприбуткування готівки, реєстратор розрахункових операцій, розрахунковий документ, 

розрахункова книжка. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте основні особливості готівкового грошового обігу. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kd0005?ed=2020_07_16&an=987274
https://ips.ligazakon.net/document/view/kd0005?ed=2020_07_16
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2. Назвіть основні канали надходження готівки в обіг і канали їх зворотного 

надходження в каси підприємств і банки. 

3. Охарактеризуйте основні етапи видачі заробітної плати. 

4. Що таке ліміт каси, і який порядок його визначення і зміни? 

5. Який порядок здачі готівки в касу банку? 

6. Які штрафні санкції за порушення норм з регулювання обігу готівки? 

 

Теми рефератів 

1. Процес еволюції готівкових розрахунків в Україні. 

2. Контроль за готівковим обігом. 

3.Звіт про використання готівкових коштів. 

4. Порядок оформлення касових операцій. 

5. Обмеження суми готівкових розрахунків. 

 

 

Тема 5. Організація безготівкових розрахунків 

 

План заняття 

1. Сутність та принципи організації безготівкових розрахунків. 

2. Види рахунків та порядок їх відкриття. 

3. Загальні правила документообігу 

4. Основні форми розрахунків в безготівковому грошовому обігу: розрахунки із 

застосуванням платіжних доручень; розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень; 

примусове списання коштів; договірне списання; розрахунки із застосуванням 

розрахункових чеків; розрахунки за акредитивами; розрахунки під час здійснення заліку 

взаємної заборгованості 

5. Порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів. 

6. Платіжна дисципліна: наслідки порушення та способи зміцнення. 

7. Примусове списання коштів 

 

Сутність та принципи організації безготівкових розрахунків. Види рахунків та порядок 

їх відкриття. Порядок списання коштів з рахунку. Загальні правила документообігу. Основні 

форми розрахунків в безготівковому грошовому обігу: розрахунки із застосуванням 

платіжних доручень; розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень; примусове 

списання коштів; договірне списання; розрахунки із застосуванням розрахункових чеків; 

розрахунки за акредитивами; розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості. 

Порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів. Платіжна 

дисципліна: наслідки порушення та способи зміцнення 

Основні поняття та терміни 

Акцепт, акредитив, платіжне доручення, платіжна вимога, платіжна вимога-доручення, 

чекодавець, чекодержатель, розрахунковий чек, рахунок, кредитний рахунок, бенефіціар, 

вексель, операційний день, обслуговуючий банк, бартерні угоди, залік взаємної 

заборгованості. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Дайте визначення безготівковому грошовому обігу. 

2. Назвіть основні принципи організації безготівкових розрахунків. 

3. Охарактеризуйте види банківських рахунків. 

4. Розкрийте порядок організації безготівкових розрахунків за допомогою платіжного 

доручення. 

5. Розкрийте порядок організації розрахунку за допомогою платіжної вимоги. 
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6. Розкрийте порядок організації розрахунку за допомогою платіжної вимоги-

доручення. 

7. Складіть схему розрахунку за допомогою чека. 

8. Що таке акредитив і як здійснюється розрахунок за допомогою акредитива? 

9. Які види акредитивів найбільш поширені? 

10. Розкрийте порядок розрахунку за допомогою простого векселя. 

11. Зробіть схематичне відображення руху документів при розрахунку переказним 

векселем. 

12. Назвіть види індосаменту. 

13. Як проводиться договірне списання коштів? 

14. Платіжна дисципліна: наслідки порушення та способи зміцнення.  

 

Задачі до теми 

Задача 1. Швейна фабрика 20 червня поточного року звернулась у банк Львова з 

проханням відкрити такі акредитиви: 

· №1 – для розрахунків із Підприємством №1 м. Житомир на суму 710000 гр. од.; 

· №2 – для розрахунків із Підприємством №2 м. Стрий на 320000 гр. од.; 

  №3 – для розрахунків із Підприємством №3 м. Ялта на 90000 гр. од. 

У договорах між заявником і бенефіціаром передбачається, що акредитиви 

виставляються безвідзивні, а в акредитивній заяві №3 зазначено, що він є відзивним. На 

поточному рахунку швейної фабрики станом на 20 червня було 850000 гр. од., претензій до 

рахунку не було. Нормативний строк проходження документів спецзв’язком між банком-

емітентом і виконуючими банками становить 4 дні. 

Вказати види акредитивів та строк їх дії, навести схему документообігу при 

розрахунках акредитивами, пояснити суть безспірного стягнення та безакцептного списання 

коштів. 

Задача 2. Назвати, в якій послідовності будуть прийняті банком платіжні доручення до 

виконання та назвати строк дії платіжних доручень з дати заповнення. До банку 20 червня 

поточного року від ТОВ «Перлина» надійшли такі платіжні доручення: 

· на перерахування коштів у сумі 40000 гр. од. за «110 від 9 червня; 

· для попередньої оплати рахунку м’ясокомбінату за м'ясо у сумі 55000 гр. од. за №114 

від 9 червня; 

· для переказу через підприємство зв’язку заробітної плати працівникам, які 

перебувають у відрядженні в іншому населеному пункті у сумі 30000 гр. од. за №118 від 20 

червня; 

· для перерахування прибуткового податку у сумі 28000 гр. од. за №117 від 20 червня; 

· для перерахування автобазі авансу в рахунок майбутніх поставок запасних частин для 

автотранспорту у сумі 40000 гр. од. за №119 від 20 червня. 

На поточному рахунку підприємства на початок 20 червня було 140000 гр.од. 

Задача 3. Підприємство «Мрія» в рахунок своєї заборгованості перед банком за 

неповернений кредит оформило вексель строком на 3 місяці під 36% річних.  

Банк, купуючи комп’ютерну техніку через 2 місяці після оформлення векселя, 

розрахувався з фірмою “Інтертехніка” векселем, перевівши його на суму 10600 гр. од. 

Яка первісна вартість векселя? Яку суму отримає «Інтертехніка» від МП «Мрія» після 

інкасації векселя по закінченні терміну його дії? 

Задача 4. Підприємство «Мир» уклало договір з іноземним партнером «Транзит» на 

закупівлю технологічного обладнання. Порядок розрахунків у договорі передбачено 

способом відкриття акредитиву. Акредитивний договір передбачає оплату послуг банку в 

розмірі 5% від суми поставки, що становить 5000 доларів США. 

Акредитив було відкрито 20 травня Через 5 днів після відкриття було поставлено 

обладнання на суму 69000 доларів США. Решту обладнання було поставлено на 20-й день 
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від моменту відкриття акредитиву. На яку суму було зроблено другу поставку? Яка загальна 

сума поставки? 

Задача 5. Підприємство станом на 10 квітня на поточному рахунку мало кошти в сумі 

4350 гр. од. Протягом дня на поточний рахунок було ще зараховано платежів на загальну 

суму 20700 гр. од. 

Крім того, до банку надійшло ряд платіжних доручень щодо списання з рахунка 

підприємства сум податку на прибуток у розмірі 2750 гр. од., оплати рахунка-фактури за 

поставку комплектуючих у сумі 9500 гр. од. Також банк отримав вимоги-доручення від 

енергопостачальної організації державного комунального господарства в сумі 3730 гр. од., 

підприємства-постачальника на підставі рішення арбітражного суду – в сумі 10000 гр. од. В 

якому порядку візьме до сплати ці розрахункові документи операціоніст банку? Чи 

вистачить коштів на поточному рахунку? 

Задача 6. Визначити поведінку комерційного банку щодо прохань клієнтів (скільки 

чекових книжок і на яку суму може видати чекові книжки), порядок визначення ліміту 

чекової книжки та навести схему документообігу при розрахунках чеками. 

Вказати відмінність між платіжними дорученнями і платіжною вимогоюдорученням. 

Банк обслуговує кілька підприємств, які розраховуються з постачальниками чеками. 

Підприємство №1 звернулось до банку з проханням видати три чекові книжки на 60000 гр. 

од. кожна. Станом на 20 березня на поточному рахунку підприємства було 170000 гр. од. 

Підприємство №2 звернулося 20 березня з проханням видати йому чекову книжку на 270000 

гр. од. для розрахунків з постачальниками сировини. Кошти на поточному рахунку 

підприємства №2 достатньо. Банк, розглядаючи прохання Підприємства, встановив, що 

місячна потреба у коштах для розрахунків із постачальниками сировини за допомогою чеків 

становить 175000 гр. од. Підприємство №3 подало до банку заяву на одержання чекової 

книжки на 75000 гр. од., проте кошти на поточному рахунку відсутні. 

 

Теми рефератів 

1. Процес еволюції безготівкових розрахунків в Україні. 

2. Види рахунків та порядок їх відкриття. 

3. Принципи організації безготівкових розрахунків 

4. Відкриття рахунків в банках як для юридичних, так і, фізичних осіб. 

5. Платіжна дисципліна: наслідки порушення та способи зміцнення. 

 

 

Тема 6. Грошовий ринок 

 

План заняття 

1. Загальна характеристика грошового ринку. 

2. Структура грошових потоків грошового ринку. 

3. Попит на гроші, фактори, що визначають зміну попиту на гроші. 

4. Пропозиція грошей, фактори, що визначають зміну пропозиції грошей. 

5. Графічна модель грошового ринку, рівновага на грошовому ринку та процент. 

6. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку. 

Сутність грошового ринку. Гроші як об'єкт купівлі-продажу. Суб'єкти та інструменти 

грошового ринку. Особливості прояву на грошовому ринку основних ринкових ознак – попиту, 

пропозиції, ціни. Інституційна модель грошового ринку. Сектори прямого і опосередкованого 

фінансування. Потоки та суб'єкти в обох секторах грошового ринку. Банки і небанківські 

фінансово-кредитні структури як фінансові посередники грошового ринку. Структура грошового 

ринку. Критерії класифікації. Ринок грошей і ринок капіталів. Ринок цінних паперів та валютний 

ринок як складові грошового ринку. Попит на гроші. Суть та форми прояву попиту на гроші. 

Фактори, що визначають зміну попиту на гроші. Пропозиція грошей. Суть та механізм 

формування пропозиції грошей. Фактори, що визначають зміну пропозиції грошей. Графічна 
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модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент. Фактори, що визначають 

рівновагу грошового ринку. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку. Заощадження 

населення як єдине джерело і верхня межа чистих інвестицій. Вплив процентної ставки на 

заощадження та інвестиції. Вплив бюджетного дефіциту на балансування заощаджень та інвестицій. 

 

Основні поняття та терміни 

Високоліквідна форма активів, грошовий ринок, кредитна емісія, ринок грошей, ринок 

капіталу, монетизація економіки, номінальна норма проценту, номінальний попит на гроші, 

попит на гроші для трансакцій, попит на гроші як на активи, реальна процентна ставка, 

реальні грошові залишки, ринок грошей, ринок капіталу, рівноважна процентна ставка, 

фондовий ринок. 

Запитання для самоконтролю 

1. Що таке грошовий ринок? Що є спільного між грошовим і товарним ринком? 

2. Чим відрізняються операції купівлі-продажу на грошовому і на товарному ринках? 

3. Що є інструментом купівлі-продажу на грошовому та на товарному ринках? Які види 

інструментів використовуються на грошовому ринку? 

4. Чим ціна на грошовому ринку відрізняється від ціни на товарному ринку? 

5. Хто є суб’єктами грошового ринку? Між ким забезпечують зв’язки на грошовому 

ринку фінансові посередники? 

6. Чим характерні потоки грошей у секторі прямого та опосередкованого фінансування 

грошового ринку? 

7. Чим відрізняється грошовий ринок від ринку грошей, а ринок грошей – від ринку 

капіталів? 

8. Що таке попит на гроші?  

9. Який механізм зв’язку між рівнем процентної ставки і обсягом маси грошей в обігу? 

10. Яка залежність між альтернативною вартістю зберігання грошей і процентною 

ставкою? Поясніть механізм цього зв’язку? 

11. Якою є залежність між зміною ставки процента і темпами інфляції?  

12. Який механізм зв’язку між рівнем процентної ставки та обсягом маси грошей в 

обігу? Як використовує цей механізм центральний банк в своїй грошово-кредитній політиці? 

13. У чому полягає сутність пропозиції грошей? 

14. Як повинна змінитися пропозиція грошей, щоб при незмінному попиті рівноважна 

процентна ставка знизилася? 

15. Побудуйте графічну модель грошового ринку. 

16. Які будуть наслідки, якщо темпи інфляції випереджають темпи зростання 

процентної ставки? 

17. Які фактори спричиняють зміни в попиті на гроші? 

 

Тести для перевірки знань 

1. За економічним призначенням ресурсів грошовий ринок поділяється на: 

а) ринок позичкових зобов’язань та ринок цінних паперів; 

б) ринок грошей та ринок капіталів; 

в) ринок банківських кредитів та ринок продуктів інших фінансових інституцій; 

г) фондовий та валютний ринок. 

2. Попит на гроші – це: 

а) прагнення економічних суб’єктів мати у своєму розпорядженні певну, заздалегідь 

визначену суму грошей. 

б) незмінний попит на гроші завжди відповідає незмінній пропозиції на грошовому 

ринку; 

в) наявність у суб’єктів господарювання певного запасу грошей для спрямування в 

оборот за сприятливих обставин; 

г) вірної відповіді немає. 
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3. До фінансових інструментів грошового ринку належать: 

а) кошти місцевих бюджетів; 

б) облігації; 

в) бартер; 

г) всі відповіді вірні. 

4. Як впливає зміна норми обов’язкового резервування на пропозицію грошей: 

а) прямо; 

б) обернено; 

в) не впливає. 

г) вірні відповіді а) і б). 

5. Інституційна модель грошового ринку включає: 

а) товарні біржі; 

б) податкові інспекції; 

в) НФКУ; 

г) всі відповіді вірні. 

6. Мотив попиту на гроші з боку економічних суб’єктів має назву: 

а) ліберальний; 

б) трансакційний; 

в) класичний; 

г) ощадливий. 

7. Які фактори впливають на формування попиту на гроші: 

а) структура особистого споживання, стан грошового і кредитного ринку, бажання мати 

спекулятивний залишок грошей; 

б) структура споживання, обсяги угод, періодичність грошових надходжень і платіжних 

зобов’язань, можливість отримання доходу від грошових вкладень, доступність позичкових 

коштів; 

в) попит на гроші формується незалежно від зовнішніх факторів, він спричиняється 

особистими потребами і смаками; 

г) інфляційні очікування, товарний дефіцит, наявність спекулятивних планів. 

8. Як повинна змінитися пропозиція грошей, щоб при незмінному попиті 

рівноважна процентна ставка знизилася: 

а) пропозиція має знизитися; 

б) незмінний попит на гроші завжди відповідає незмінній пропозиції на грошовому 

ринку; 

в) пропозиція має збільшитися; 

г) вірної відповіді немає. 

9. Чим відрізняється ринок грошей від грошового ринку, ринку грошей, ринку 

капіталу: 

а) ринок грошей, грошовий ринок і ринок капіталу – це різні назви одного поняття; 

б) ринок грошей – складова частина грошового ринку. На ринку грошей здійснюють 

обіг короткострокові активи, на ринку капіталу – довгострокові; 

в) фінансовий ринок поєднує ринок цінних паперів і ринок довгострокових банківських 

позичок, ринок грошей включає в себе грошовий ринок короткострокових позичок і 

фінансових активів; 

г) ринок грошей поєднує валютний і фінансовий ринок, одночасно він є частиною 

грошового ринку. 

10. Які види процентних ставок пов’язані з діяльністю грошового ринку: 

а) облікова, банківська, міжбанківська; 

б) депозитна, позичкова; 

в) облігаційна; 

г) всі разом. 
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Задачі до теми 

Задача 1. Підприємство «Машбудпостач» придбало облігації державної позики на 

загальну суму 20000 гр. од. під 24% річних строком на 3 місяці. Через 2 місяці підприємство 

«Машбудпостач» розрахувалося з заводом «Будмаш» облігаціями державної позики. Дохід 

по облігаціям нараховується щомісяця. Визначити суму контракту між підприємством 

«Машбудпостач» та «Будмашем». Який додатковий прибуток отримає завод «Будмаш» у 

результаті цього контракту? 

Задача 2. Статутний капітал акціонерного товариства 30000 грн. Акціонерним 

товариством усього продано 3000 шт. акцій, у т.ч. звичайних – 2700 шт. і привілейованих – 

300 шт. Прибуток, що спрямовується на виплату дивідендів – 6300 гр. од. За 

привілейованими акціями затверджена фіксована ставка в розмірі 30%. 

Задача 3. Визначити доходи підприємства від прогнозованої фінансової діяльності: а) 

придбання у травні акцій на суму 8000 гр. од., по яких очікується виплата дивідендів в 

розмірі 30% річних; б) частка підприємства у статутному фонді іншого підприємства 20%. 

Результат діяльності спільного підприємства передбачає очікуваний прибуток 20000 гр. од. 

На розподіл між учасниками спільної діяльності 30% прибутку. 

Задача 4. Нехай кожна грошова одиниця, яка використовується з транс акційною 

метою, обертається в середньому 4 рази на рік. Номінальний обсяг ВНП складає 2000 млрд. 

гр. од. Визначити величину транс акційного попиту на гроші. В таблиці наведена величина 

попиту на гроші за спекулятивним мотивом при різних ставках відсотка. Знайти загальний 

попит на гроші.  

Ставка відсотка (%) 
Обсяг попиту на гроші (млрд. гр. од.) 

З боку активів загальний 

16 20  

14 40  

12 60  

10 80  

8 100  

6 120  

4 140  

 

Задача 5. Зв’язок між ставкою відсотка та величиною попиту на гроші має вираз: r=20-

2M, де r – ставка відсотка в процентних пунктах, М – кількість грошей, трлн. гр. од. 

Визначити величину відсоткової ставки, якщо величина попиту на гроші ставноить 5 трлн. 

гр. од. Якщо обсяг ВНП зросте, то чи залишиться залежність між r та М такою ж? Якщо ні, 

то в якому напрямі вона зміниться? 

Задача 6. Дилер «ведмідь» і дилер «бик» уклали строкову угоду на продаж 1000 акцій 

по поточному курсу 300 гр. од. за акцію. В момент виконання угоди курс цих акцій впав до 

280 гр. од. Визначити хто з партнерів одержить прибуток від гри на біржі. Якою буде 

величина прибутку? Хто одержить прибуток, якщо ціна акцій зросте до 320 гр. од.? 

Теми рефератів 

1. Особливості формування попиту на гроші в Україні. 

2. Фінансове посередництво на грошовому ринку України. 

3. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів Україні. 

4. Дослідження мотивів накопичення грошей монетаристами і кейнсіанцями. 

5. Пропозиція грошей і тінізація економіки. 

6. Проблеми монетизації економіки України. 

7. Механізм балансування попиту і пропозиції на грошовому ринку. 
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Тема 7. Грошові системи 

 

План заняття 

1. Суть та поняття грошової системи, її призначення та місце в економічній системі 

країни. 

2. Основні типи та види грошових систем та їх еволюція. 

3. Складові елементи грошових систем та їхня взаємодія. 

4. Механізм функціонування грошових систем монометалізму та біметалізму.  

5. Паперово-кредитні системи грошей, їх суть і закони функціонування: державне 

регулювання грошової сфери; Національний банк України, його грошово-кредитна політика 

та інструменти її реалізації; фіскально-бюджетна політика в системі державного 

регулювання. 

6. Створення і розвиток грошової системи в Україні. 

7. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні  

8. Національна грошова система України. 

9. Методи прямого державного регулювання грошового обороту. 

10. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти 

 

Економічна суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі. 

Основоположні елементи грошових систем. Основні типи грошових систем, їх еволюційний 

розвиток. Грошові системи ринкового і неринкового характеру, відкритого і закритого типу. 

Грошові системи біметалевого та монометалевого обігу та механізм їхнього 

саморегулювання. Особливості функціонування паперово-кредитної системи грошей. 

Процес формування і вдосконалення грошової системи України. Особливості 

впровадження національної валюти України: застосування тимчасової валюти, паралельного 

обігу купоно-карбованців і рубля, етап стабілізації тимчасової валюти. Емісія постійно 

діючої національної грошової одиниці – гривні. 

Державне регулювання грошової сфери. Національний банк України як орган 

державного регулювання досягнення стратегічних, проміжних і технічних завдань. Методи 

регулювання – методи прямого впливу і методи опосередкованого впливу та інструменти їх 

реалізації. 

Фіскально-бюджетна і грошово-кредитна політика в системі державного регулювання 

ринкової економіки. «Сеньйораж» і монетизація бюджетного дефіциту. Сучасні засоби 

платежу: банкноти, розмінна монета, депозитні гроші, векселі, чеки. 

 

Основні поняття та терміни 

Грошова система, грошова одиниця, масштаб цін, регламентація готівкового та 

безготівкового обігу, грошові системи металевого обігу: біметалізм, монометалізм, грошові 

системи паперового обігу, грошові системи кредитного обігу, державне регулювання 

грошової сфери, інструменти прямого та опосередкованого впливу на параметри грошового 

обігу, типи грошово-кредитної політики (політика грошово-кредитної рестрикції та грошово-

кредитної експансії), емісійна система, форми грошей, валютний курс, цілі грошово-

кредитної політики (стратегічні, проміжні, тактичні), типи та цілі фіскально-бюджетної 

політики (дискреційна, недискриційна), сеньйораж, монетизація бюджетного дефіциту.  

 

Запитання для самоконтролю 

1. Що таке грошова система? Її призначення та місце в економічній системі. 

2. Охарактеризуйте складові елементи грошової системи. 

3. Дайте характеристику основним типам грошових систем. 

4. За яких грошових систем в обігу знаходилися повноцінні монети? Чи існують 

повноцінні монети в сучасному грошовому обігу України? 

5. Розкрийте механізм функціонування біметалевої системи грошей. Які причини 
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зумовили її ліквідацію? 

6. Назвіть форми золотого монометалізму. Що таке демонетизація золота? 

7.Охарактеризуйте грошові системі ринкового і неринкового типу. 

8. Що покладено в основу поділу грошових систем на закриті та відкриті? 

9. Чим саморегульовані грошові системи відрізняються від регульованих? 

10. Охарактеризуйте процес створення грошової системи України. 

11. Місце і роль центрального банку в державному регулюванні грошової сфери. 

12. Що таке грошово-кредитна політика? Які цілі грошово-кредитної політики? 

13. Охарактеризуйте інструменти грошово-кредитної політики, які використовує НБУ. 

14. Що таке монетизація бюджетного дефіциту і як вона впливає на пропозицію 

грошей?  

15. Як визначається показник монетизації ВВВ? 

 

Тести для перевірки знань 

1. Грошова система – це: 

а) покупюрна побудова грошової маси; 

б) сукупність форм грошей, що обертаються у середині країни; 

в) сукупність готівкових та безготівкових платежів, що здійснюються у середині країни; 

г) вірної відповіді немає. 

2. Біметалізм і монометалізм є типами грошової системи: 

а) кредитного обігу; 

б) металевого обігу; 

в) паперово-кредитного обігу; 

г) сучасної ринкової економіки. 

3. Назвіть тип грошової системи у залежності від діючого механізму регулювання 

валютних відносин: 

а) регульована; 

б) ринкова; 

в) замкнута; 

г) паперово-кредитна. 

4. Грошова система складається з таких елементів: 

а) найменування грошової одиниці, емісія грошей, грошовий обіг, взаємозв’язки з 

іншими грошовими системами; 

б) емісія грошей, конвертованість валюти, розрахунки, форми грошей; 

в) форми грошей, грошовий обіг, конвертованість валюти; 

г) грошовий обіг, взаємозв’язки з іншими грошовими системами, емісія грошей, 

розрахунки; 

д) види страхування, передбачені законодавством країни. 

5. Регулювання грошового обороту та контроль за дотриманням чинного 

законодавства в Україні здійснює: 

а) міністерство фінансів; 

б) комерційні банки; 

в) НБУ; 

г) страхові компанії; 

д) податкові органи. 

6. Політика «дешевих грошей» означає: 

а) політику на подорожчання кредиту; 

б) реструкційну політику; 

в) політику зниження відсоткових ставок, купівлю державних цінних паперів; 

г) всі вказані заходи. 

7. Грошово-кредитна політика – це: 

а) регулювання економічної діяльності у сферах фінансів та банківської справи; 
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б) регулювання облікових відсоткових ставок центральним банком; 

в) сукупність економічних та правових заходів, здійснюваних центральним банком у 

сфері валютних відносин; 

г) система заходів у грошово-кредитній сфері, спрямованих на забезпечення 

стабільності. 

8. Цілями грошово-кредитної політики є: 

а) соціальні; 

б) психологічні; 

в) стратегічні; 

г) політичні. 

9. Масштаб цін – це: 

а) величина грошової одиниці; 

б) різниця між цінами на товари; 

в) співвідношення між двома валютами; 

г) сукупність економічно однорідних витрат. 

10. Якщо НБУ підвищує облікову ставку, як зміняться темпи зростання грошової 

маси: 

а) знизяться; 

б) збільшаться; 

в) залишаться незмінними; 

г) інше. 

 

Задачі до теми 

Задача 1. Знайти рівень монетизації ВВП, якщо величина гршової маси за рік 

становила 61317 млн. гр. од., а обсяг ВВП дорівнює 305140 млн. гр. од. 

Задача 2. Визначити як змінився рівень монетизації, якщо річний обсяг ВВП у 

базисному році році становив102593 млн. гр. од., а маса грошей за агрегатом М3 становила 

15705 млн. гр. од. У поточному році обсяг ВВП збільшився на 23%, а маса грошей в обігу на 

40,5%. 

Задача 3. Визначити рівень монетизації ВВП станом на 1 січня поточного року, якщо 

річний номінальний ВВП за 2 роки був однаковий і разом становив 20780 млн. гр. од., а 

середній залишок грошей в обігу за рік відповідно 6400 млн. гр. од. 

 

Теми рефератів 

1. Грошова система України. 

2. Етапи творення грошової системи в Україні. 

3. Механізм функціонування паперово-кредитної системи грошей. 

4. Національний банк в сучасній структурі грошової системи. 

5. Грошова система монометалевого обігу грошей. 

6. Грошова система ринкового типу і механізм її функціонування. 

7. Грошова система відкритого типу. 

8. Особливості взаємодії структурних елементів грошових систем в сучасних умовах. 

9. Фіскально-бюджетна і грошово-кредитна політика в системі державного 

регулювання ринкової економіки.  

10. «Сеньйораж» і монетизація бюджетного дефіциту.  

11. Сучасні засоби платежу: банкноти, розмінна монета, депозитні гроші, векселі, чеки. 

12. Механізм функціонування біметалевої системи грошей 
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Тема 8. Інфляція та грошові реформи 

 

План заняття 

1. Сутність інфляції та форми її прояву. 

2. Соціально-економічна суть інфляції як хвороби економіки і грошей. 

3. Особливості функціонування грошей в умовах інфляції: механізм функціонування 

грошей в умовах повзучої інфляції; особливості грошового обігу в умовах галопуючої 

інфляції; розвал грошової системи під впливом гіперінфляції. 

4. Типи інфляції. Вимірювання інфляції. 

5. Методи стабілізації грошових систем. 

6. Сутність та види грошових реформ. Методи проведення грошових реформ. 

7. Особливості проведення грошової реформи в Україні. 

8. Соціально-економічні наслідки інфляції 

9. Види сучасної інфляції та її класифікація по країнах 

 

Соціально-економічна суть, причини, форми прояву і наслідки інфляції. Механізм дії 

повзучої, галопуючої і гіперінфляції на виробництво, зайнятість, життєвий рівень населення 

та грошову систему. Пофакторний аналіз інфляційного процесу. Інфляція у системі 

державного регулювання грошової сфери. Особливості інфляційного процесу в Україні. 

Провідні напрями формування антиінфляційного механізму на початковій і розбурханій 

стадіях зростання інфляційного процесу.  

Особливості функцій грошей за умов інфляції в Україні. Становлення механізму 

антиінфляційної стабілізації в Україні на основі моделей вітчизняного і закордонного 

напрацювання.  

Грошові реформи, їх суть і класифікація видів. Грошові реформи для створення чи 

радикального вдосконалення грошових систем. Грошові реформи формального і 

конфіскаційного типів. Механізм проведення грошових реформ для внесення часткових змін 

і реформування окремих елементів грошових систем. Грошові реформи впровадження 

спеціальних стабілізаційних заходів зміцнення грошової одиниці. 

Методи проведення грошових реформ. Економічні переваги методу блокування 

банківських рахунків. Вітчизняний і міжнародний досвід проведення успішних грошових 

реформ. Теорії грошових реформ паралельного обігу валют. Особливості проведення 

грошової реформи в Україні. 

 

Основні поняття та терміни 

Інфляція, інфляція попиту, інфляція витрат, індекс цін на засоби виробництва, 

дефлятор ВВП, повзуча інфляція, помірна, галопуюча, гіперінфляція, антиінфляційна 

політика, дефляційна політика, кредитна рестрикція, політика доходів, деномінація, 

нуліфікація, ревальвація, девальвація, грошові реформи у вузькому та у широкому розумінні.  

 

Запитання для самоконтролю 

1. Поясніть суть інфляції та проаналізуйте основні причини її виникнення. 

2. Як трактують суть інфляції кейнсіанці і монетаристи? 

3. Охарактеризуйте види інфляції за формами прояву. 

4. Як класифікують інфляцію за формою прояву? 

5. Що таке повзуча, помірна та галопуюча інфляція? 

6. Які зовнішні та внутрішні причини впливають на прискорення інфляційних 

процесів? 

7. Охарактеризуйте основні соціальні та економічні наслідки інфляції. 

8. Що таке антиінфляційна політика? Охарактеризуйте методи антиінфляційної 

політики. 

9. Дайте визначення поняття грошової реформи? 
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10. Які види грошових реформ Ви знаєте? 

11. Назвіть особливості інфляції в Україні в 90-ті роки? 

12. Розкрийте суть грошових реформ формального типу. 

13. Охарактеризуйте грошові реформи паралельного типу? 

14. У чому проявилися основні особливості проведення грошової реформи в Україні?  

15. Чому грошова реформа в Україні здійснювалася протягом п’яти років? 

 

Тести для перевірки знань 

1. Інфляція – це: 

а) тривале і швидке знецінення грошей внаслідок надмірного зростання їх маси в 

обороті; 

б) анулювання існуючих грошових знаків і заміна їх новими; 

в) продаж цінних паперів банками з метою фінансування дефіциту державного 

бюджету; 

г) визначення вартості іноземної валюти в національній валюті. 

2. Назвіть фактори, що спричинюють інфляцію попиту:  

а) прискорене зростання витрат виробництва, зокрема заробітної плати; 

б) падіння продуктивності праці та зростання заробітної плати; 

в) зростання внутрішнього державного боргу, мілітаризація економіки, кредитна 

експансія, інвестиції у важку промисловість; 

г) правильні відповіді а) і б). 

3. Назвіть фактори, що спричинюють інфляцію витрат: 

а) падіння виробництва, зниження темпів росту продуктивності праці,  прискорене 

зростання витрат на одиницю продукції, зокрема заробітної плати, енергетична криза. 

б) падіння темпів росту продуктивності праці; 

в) бюджетний дефіцит і зростання внутрішнього і зовнішнього державного боргу; 

г) правильні відповіді б) і в). 

4. За темпами знецінення грошей виділяють наступні типи інфляції: 

а) повзуча та галопуюча; 

б) цінова інфляція ті інфляція заощаджень; 

в) ревальвація та деномінація; 

г) вірної відповіді немає.  

5. Яку назву має інфляція, що позначається середньорічними темпами зростання 

цін від 10 до 50%: 

а) прихована або «повзуча»; 

б) гіперінфляція; 

в) суперінфляція; 

г) галопуюча. 

6. Формула Ласпейреса має такий вигляд: 

а) Ip = P0Q0×P1Q0/100 ;  

б) Ip = P0Q0/P1Q0×100; 

в) Ip = P1Q0/P0Q0×100; 

г) Ip = P1Q0×P0Q0/100. 

7. Нуліфікація – це: 

а) зміна номінальної вартості грошових знаків з метою стабілізації національної 

валюти; 

б) оголошення державою знецінених грошових знаків недійсними; 

в) знецінення національної грошової одиниці порівняно з іноземною; 

г) підвищення курсу вартості національної валюти щодо іноземної.   

8. Грошова реформа – це: 

а) повна або часткова перебудова грошової системи, яку проводить держава з метою 

оздоровлення грошей; 
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б) емісія державою нових грошових знаків; 

в) збалансування грошового ринку; 

г) форма організації грошового обігу в країні. 

9. Грошова реформа формального типу полягає у: 

а) заміні через обмін грошових купюр дійсного масштабу цін; 

б) обміні старих грошей на нові із застосуванням диференційованої шкали; 

в) впровадженні нового зразка купюри з одночасним або поступовим вилученням 

функціонуючої; 

г) викупу знецінених грошових знаків державою;  

10. Вкажіть період проведення грошової реформи в Україні: 

а) 2-16 травня 1991 року; 

б) 2-16 квітня 1998 року; 

в) 2-16 грудня 1988 року; 

г) 2-16 вересня 1996 року. 

 

Задачі до теми 
Задача 1. Розрахувати темп інфляції у другому році за таких умов: номінальний обсяг 

ВВП у першому році складає 1200 гр. од., у другому році – 1400 гр. од. Реальний обсяг ВВП 

у першому році складає 1100 гр. од., у другому році – 1200 гр. од. 

Задача 2. Припустимо, що за відсутності інфляційних процесів реальна процентна 

ставка становила 5%. Який розмір номінальної процентної ставки гарантує ту ж саму 

реальну процентну ставку при зростанні інфляції до 15%? 

Задача 3. Надається кредит у 100 гр. од. за нульового рівня інфляції. При цьому 

кредитор розраховує отримати 105 гр. од. Але в економіці почалися інфляційні процеси і 

рівень інфляції становить 15%. Визначити, хто за цих умов буде мати вигоду, а хто понесе 

втрати. Обрахувати ці втрати. 

Задача 4. У таблиці наведені індекси цін по роках: 
Рік Індекс цін Рівень інфляції (Р) 

1 100,0  

2 114,0  

3 125,40  

4 131,67  

 

1. Розрахувати темп інфляції (Р) для кожного року. 

2. Визначити зміни реального доходу в процентах, якщо: 

· номінальний дохід у другому році порівняно з першим зріс на 15%; у третьому 

порівняно з другим зріс на 7%; 

· у четвертому році порівняно з третім зріс на 5%. 

Задача 5. Визначити вид інфляції в кожній з країн на основі даних: 

Країна Показник Вид інфляції 

А У звітному році в обіг було випущено додатково 7,3 млрд. грошових 

одиниць, в тому числі понад потребу – 0,64 млрд. гр. од. 

 

Б Ціна імпортованих в країну паливно-мастильних матеріалів за ІІІ квартал 

підвищилась на 170%, рівень безробіття щоквартально зростає на 0,6%. 

 

В Надмірний випуск в обіг грошових одиниць протягом І півріччя склав 1,24 
млн. гр. од. Держава встановила верхню межу цін на основні споживчі 

товари. 

 

Г Дефіцит бюджету в поточному році становить 8,84%.Держава покриває 

свої витрати за рахунок емісії грошових коштів. 

 

 

Задача 6. Визначити зміни величини реального доходу, якщо: 

1. Номінальний дохід зріс на 12%, а рівень цін зріс на 7%. 
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2. Номінальний дохід дорівнює 60000 гр. од., а індекс цін в цьому ж році становитиме 

120%. 

 

 

Теми рефератів 

1. Сутність, закономірності розвитку та причини інфляції. 

2. Економічні та соціальні наслідки інфляції. 

3. Методи регулювання інфляції. 

4. Особливості інфляційного процесу в Україні. 

5. Надбання світового досвіду антиінфляційної політики. 

6. Механізм імпортованої в Україну інфляції. 

7. Грошові реформи, їх суть і класифікація видів. 

8. Світовий досвід проведення грошових реформ. 

9. Створення і розвиток грошової системи в Україні. 

10. Особливості проведення грошової реформи в Україні. 

11. Методи регулювання грошового обігу в Україні. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. КРЕДИТ ТА КРЕДИТНА СИСТЕМА 

 

 

Тема 9. Кредит у ринковій економіці 

 

План заняття 

1. Економічна суть кредиту: механізм функціонування кредитних відносин; принципи 

кредиту та форми їх застосування; позичковий капітал і кредит; функції кредиту. 

2. Процент за кредит: суть, види, економічні межі руху та фактори зміни ставки 

процента. 

3. Сучасні форми та види кредиту і сфери їх використання. 

4. Економічні межі кредиту. 

5. Наукові теорії кредиту. 

6. Розвиток кредитних відносин у перехідній економіці України. Еволюція та розвиток 

кредитування в Україні. 

7. Надання кредитів під відсотки в контексті християнської моралі 

 

Необхідність і суть кредитних відносин. Два методи перерозподілу коштів у процесі 

відтворення, їхні відмінності та сфери застосування. 

Економічна суть кредиту як форм руху вартості. Принципи і функції кредиту. 

Позичковий капітал і кредит. Зв'язок кредиту з іншими економічними категоріями. Об'єкти і 

суб'єкти кредитних відносин. 

Еволюція кредиту в процесі розвитку суспільного виробництва. Умови кредитування. 

Кредитний ринок. Основні ознаки і складові елементи кредитної системи. Форми і види 

кредиту, їх переваги і недоліки. Сучасний банківський кредит як переважаючий вид кредиту. 

Економічні межі кредиту, їх суть, причини виникнення й наслідки їх ігнорування. 

Кредитні відносини та інфляція. 

Процент за кредит. Суть процента, його види, економічні межі руху та фактори зміни 

ставки відсотка. Процент в умовах інфляції. 

Наукові теорії кредиту. Натуралістична концепція кредиту у працях А.Сміта, Д.Рікардо 

та її розвиток прихильниками історичної школи економістів Німеччини та Австрії, 

французьких економістів Ж.-Б.Сея і Ф.Бастіа, американського вченого Д.Мак-Куллоха. 

Капіталотворча ідея кредиту у працях Дж.Ло, Г.Маклеода, Й.Шумпетера, А.Гана, 

Дж.Кейнса, Р.Хоутрі та ін. 

 

Основні поняття та терміни 

Необхідність і суть кредиту, суб’єкти і об’єкти кредиту, теорії кредиту, принципи 

кредитування (цільовий характер, поверненість і строковість кредиту, платність кредиту, 

забезпеченість кредиту), стадії руху кредиту, форми кредиту, види кредиту, економічні межі 

кредиту на мікро- та макрорівнях, позиковий процент, норма процента: ринкова і середня, 

процентна ставка: номінальна та реальна, функції кредиту (перерозподільча, емісійна, 

контрольна), роль кредиту. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Обґрунтуйте необхідність кредиту та економічні передумови його виникнення. 

2. Яка суперечність вирішується за допомогою кредиту? 

3. У чому сутність кредиту? 

4. За якими ознаками відносини між економічними суб’єктами можна віднести до 

кредитних? 

5. Що є спільного між кредитом та грошима, кредитом та фінансами? 

6. Назвіть суттєві риси, що відрізняють кредит від інших економічних категорій. 

7. Які критерії покладені в основу класифікації форм і видів кредиту? 
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8. Що таке структура кредиту, які її елементи? 

9. Назвіть основні принципи організації кредитних відносин. 

10. У чому полягає необхідність використання такого принципу банківського 

кредитування як забезпеченість кредиту? 

11. Чому процент за кредит є важливим елементом кредитних відносин? 

12. Назвіть фактори, що впливають на величину процентної ставки. Які з них є 

визначальними? 

13. Які існують види процентних ставок? 

14. Поясніть механізм реалізації перерозподільчої функції кредиту. 

15. Який існує взаємозв’язок та відмінності між поняттями «функції кредиту» і «роль 

кредиту». 

 

Тести для перевірки знань 

1. У чому полягає суть кредиту: 

а) це – економічні відносини, пов’язані з передачею вартості від кредитора до 

позичальника; 

б) це – економічні відносини, пов’язані з перерозподілом вартості між галузями 

економіки та регіонами; 

в) це – економічні відносини з приводу перерозподілу вартості на засадах поверненості, 

строковості і платності; 

г) це – економічні відносини між суб’єктами ринку з приводу перерозподілу вартості. 

2. Джерелами нагромадження позичкового капіталу є: 

а) амортизаційні відрахування для відтворення основного капіталу; кошти спеціальних 

фондів підприємств; 

б) тимчасово вільна частина оборотного капіталу, що створюється внаслідок 

розбіжності часу продажу готової продукції та закупівлі сировини; 

в) вільні кошти підприємств, населення, державного і місцевих бюджетів, що 

зосереджені на депозитних рахунках кредитно-банківських установ; 

г) всі разом. 

3. Комерційний кредит – це економічні відносини, які виникають між: 

а) підприємствами; 

б) комерційними банками і підприємствами; 

в) державою і комерційними банками; 

г) комерційними банками. 

4. Який вид кредиту може бути реалізований в товарній формі: 

а) банківський; 

б) комерційний; 

в) міжнародний; 

г) споживчий. 

5. Який із принципів банківського кредитування дає можливість банкам не 

допустити збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності 

позичальника: 

а) поверненість; 

б) строковість; 

в) забезпеченість; 

г) платність. 

6. На які цілі забороняється надання банківських позик: 

а) на покриття збитків господарської діяльності; 

б) на виплату заробітної плати; 

в) на розрахунки з бюджетом; 

г) на формування і збільшення статутного фонду. 

7. Призначення банківської процентної ставки за кредит: 
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а) плата за здійснення кредитування з урахуванням впливу кредитних ризиків, джерело 

доходів і прибутку банку; 

б) плата за використання кредитних ресурсів банку; 

в) джерело поповнення статутного фонду банку; 

г) джерело надходжень коштів для платежів податків банку до бюджетів усіх рівнів. 

8. Який вид кредиту виконує антипаційну (емісійну) функцію: 

а) банківський; 

б) державний; 

в) міжнародний; 

г) усі разом. 

9. До якої форми кредиту слід віднести відстрочку платежу постачальником за 

відвантажені товари, яку він надає покупцеві: 

а) державний; 

б) споживчий; 

в) комерційний; 

г) банківський. 

10. Кредитна рестрикція – це: 

а) відмова банку в наданні кредиту; 

б) погашення заборгованості позичальника перед банком; 

в) розширення можливостей кредитування, що пов’язане з падінням облікової 

процентної ставки; 

г) звуження можливостей кредитування, що викликається зростанням облікової 

процентної ставки і резервної ставки Центрального банку. 

 

Задачі до теми 

Задача 1. Яку грошову суму необхідно покласти на депозит терміном 6 місяців, щоб 

отримати дохід у розмірі 5500 гр. од. при річній процентній ставці 15,5%? 

Задача 2. Полтавська райспоживспілка звернулася до міського відділення 

«Ощадбанку» із заявою на отримання позики у сумі 200000 гр. од. з поверненням через 

півроку 230000 гр. од. Визначити ставку відсотків за кредитом, на підставі якої потенційний 

позичальник може обрати банківську установу. Пояснити можливі методи нарахування 

відсотків, які будуть найбільш ефективні для позичальника. 

Задача 3. Банк нараховує щоквартально відсотки по вкладах за номінальною ставкою 

17% (виплата відсотків та суми депозиту передбачається наприкінці терміну депозиту). 

Визначити суму відсотків, нарахованих за два роки на суму 40000 гр. од. 

Задача 4. Комерційний банк надає кредит 5 млн. гр. од. під 20% річних за плаваючою 

процентною ставкою. Після 3-х місяців ставка становила 22%, а через 8 місяців після 

надання кредиту збільшилася до 24%. Обчислити суму повернення позичальником кредиту 

через рік після його надання. 

Задача 5. Визначити майбутню вартість кредиту при нарахуванні складних процентів 

за річною ставкою 19%, а також з умовою нарахування 0,6% комісійних від початкової суми 

кредиту щомісячно, 3% разової комісії за весь період користування кредитом та сплатою 8 

грн. за оформлення кредитної справи та 10 гр. од. за касове обслуговування. Кредит виданий 

юридичній особі в сумі 240000 гр. од. під заставу майна на строк 2 роки. 

Задача 6. Громадянин Приходько А.М. отримав 11 травня у комерційному банку 

«Приватбанк» споживчий кредит на придбання житла (квартири) в сумі 31000 гр. од. з 11 

травня по 20 грудня поточного року під 22% річних. Останній строк сплати процентів 

повинен співпасти з днем повернення кредиту. Розрахувати загальну суму кредиту, що 

підлягає поверненню в банк, якщо борг було повернено 25 грудня поточного року. Кредит не 

було пролонговано. Розмір пені за прострочення терміну погашення позики становить 1% у 

національній валюті України за кожен день прострочки від суми кредиту.  
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Задача 7. Банком видано кредит на суму 135000 гр. од. Визначити величину нарощеної 

суми через чотири роки при використанні декурсивного та антисипативного методів 

нарахування складних процентів. Річна ставка – 25%. 

Задача 8. Визначити період нарахування процентів банком за кредитами при умові, що 

початковий капітал у розмірі 400000 гр. од., з використанням простої процентної ставки 24% 

річних. 

Задача 9. Кредит у розмірі 500000 гр. од. було взято фірмою «Полімекс» в обласному 

відділенні КБ «Приватбанк» 12 квітня з терміном погашення через рік за ставкою 19% 

річних, а також з умовою нарахування 0,98% комісійних від початкової суми кредиту 

щомісячно та 5% разової комісії за весь період користування кредитом. Визначити суму 

відсотків за кредит, якщо вони будуть сплачуватися щомісячно. 

Задача 10. Приватне підприємство «Промінь» звернулося до банку для отримання 

кредиту на термін з 15 червня по 25 грудня поточного року на суму 9000 гр. од. під 29% 

річних. У зв’язку зі зміною облікової ставки НБУ 10 грудня поточного року було проведено 

зменшення ставки кредиту на 3 пункти. Визначити суму нарахованих відсотків та загальну 

суму повернення кредиту, якщо по ньому нараховуються прості відсотки. 

Задача 11. Визначити, під яку процентну ставку вигідніше розмістити капітал банку 

200000 гр. од. строком на 5 років: 

· під просту ставку позикового проценту в 20% річних; 

· під складну ставку позикового процента в 18% при щоквартальному нарахуванні 

процентів. 

Задача 12. Вибрати найвигідніший для банку варіант вкладання капіталу. Способи 

вкладання капіталу: 

· видати кредит строком на 1 рік за умови повернення його в сумі 75 млн. гр. од.; 

· видати кредит на 3 місяці під 25% річних. 

Сума капіталу, яку вкладає банк, 50 млн. гр. од. 

 

Теми рефератів 

1. Необхідність кредиту. Загальні передумови формування кредитних відносин.  

2. Позичковий капітал, його суть і джерела формування. 

3. Економічні межі кредиту. 

4. Механізм забезпечення поворотності кредиту. 

5. Комерційний кредит і механізм його функціонування. 

6. Принципи банківського кредитування. 

7. Роль кредиту у розвитку економіки України. 

8. Механізм іпотечного кредиту. 

9. Лізинговий кредит. 

10. Механізм укладання факторингових угод. 

11. Роль кредиту в становленні ринкової економіки в Україні. 

12. Позичковий процент та фактори його диференціювання. 

 

 

Тема 10. Фінансові посередники грошового ринку 

Поняття кредитної системи, два підходи до її визначення. Кредитна система як елемент 

інфраструктури грошового ринку. Складові елементи кредитної системи та їх загальна 

характеристика. 

Поняття банківської системи. Економічна суть банку, дискусії навколо визначення суті 

банку. Види банків. Необхідність поєднання банків у систему. Поняття банківської системи. 

Основи організації банківської системи (принципи побудови, цілі, механізм 

функціонування). Функції банківської системи. Становлення та розвиток банківської системи 

України. 
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Спеціалізовані кредитно-фінансові установи, їх суть, відмінності від банків, економічне 

призначення, види і функції. Причини зародження та їх зростаюча роль в ринковій 

економіці. Соціальна спрямованість активних і пасивних операцій небанківських фінансово-

кредитних установ. Механізм надання спеціалізованих послуг юридичним і фізичним особам 

на довготривалій основі та усунення монопольного становища банків на ринку позичкових 

капіталів. Конкурентний механізм функціонування спеціалізованих кредитно-фінансових 

інститутів як третьої складової ланки кредитної системи. Спеціалізовані фонди кредитно-

фінансових інститутів, їх утворення і механізм ефективного використання. 

Провідні види спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, їх характеристика, 

сфери діяльності та особливості операційних механізмів. Функції страхових компаній у 

підтриманні стабільності відтворювальних процесів на макро- та мікроекономічному рівні. 

Механізм акумулювання і розміщення коштів пенсійних фондів. Посередницькі функції 

інвестиційних фондів у піднесенні ефективності ринкової економіки. Соціальні й економічні 

функції фінансових компаній у кредитуванні продажу споживацьких товарів. Кредитні 

спілки та проблеми розвитку їх діяльності в Україні. Механізм ломбардної форми кредиту. 

Позичково-заощаджувальні асоціації в системі кредитування будівництва житла та інших 

споживацьких потреб. Зростання ролі діяльності доброчинних фондів у фінансуванні потреб 

освіти, науково-дослідних центрів, церковних і громадських організацій. 

Механізм взаємодії інститутів кредитної системи України. Проблеми розвитку 

небанківських кредитно-фінансових установ в Україні. 

 

План заняття 

1. Поняття кредитної системи та її структура.  

2. Інфраструктура кредитної системи. 

3. Банківська система: сутність, принципи та особливості побудови  банківської 

системи в Україні. 

4. Спеціалізовані небанківські фінансово-кредитні установи. 

5. Проблеми розвитку небанківських кредитно-фінансових установ в Україні. 

6. Сутність та призначення банків. 

7. Інструменти реалізації грошово-кредитної політики НБУ. 

 

Основні поняття та терміни 

Банк, банківська система, дворівнева банківська система, емісійний банк, комерційний 

банк, парабанківська система, спеціалізована фінансово-кредитна установа, стійкість 

банківської системи, кредитна система, фінансовий посередник.  

 

Запитання для самоконтролю 

1. З’ясуйте сутність кредитної системи як сукупності кредитних відносин, форм 

кредиту, методів кредитування і кредитних установ. 

2. Які етапи еволюційного розвитку кредитної системи ви знаєте? 

3. Охарактеризуйте банківську систему. Які функції виконують банки у ринковій 

економіці? 

4. Чому, на вашу думку, більшість банків України є універсальними? 

5. За якими принципами будується дворівнева банківська система? 

6. Яку роль відіграє центральний банк в економіці країни? 

7. Чому виникає необхідність у нагляді центральних банків за діяльністю комерційних 

банків? 

8. У чому полягає сутність сталості банківської системи? 

9. Які існують види парабанківських установ? 

10. Які спільні та відмінні риси комерційних банків та парабанківських установ? 

11. Яку роль відіграють парабанківські інститути на фінансовому ринку? 

12. Що таке міжбанківські об’єднання і чому вони створюються? 
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13. З’ясуйте суть інвестиційних фондів закритого і відкритого типу. В чому переваги 

взаємних фондів грошового ринку. 

14. Розкрийте специфіку кредитної діяльності ломбарду. 

15. У чому полягають особливості становлення і розвитку банківської систем України? 

 

Тести для перевірки знань 

1. Кредитна система – це сукупність: 

а) міжнародних кредитних інститутів, що діють у даній країні; 

б) емісійних та комерційних банків; 

в) форм і методів організації грошового обігу в країні. 

г) кредитних інститутів усередині країни та взаємозв’язків між ними. 

2. За типом побудови банківська система є: 

а) централізована; 

б) ринкова; 

в) дворівнева; 

г) державна. 

3. До установ парабанківської системи відносять: 

а) спеціалізовані банки; 

б) інвестиційні компанії; 

в) кредитні спілки; 

г) інвестиційні банки. 

4. Банківська система виконує: 

а) трансформаційну функцію; 

б) стабілізаційну функцію; 

в) емісійну функцію; 

г) інвестиційну функцію. 

5. Перші банки сучасного типу виникли: 

а) у Стародавньому Римі; 

б) у Німеччині; 

в) в Італії; 

г) у Нідерландах. 

6. Фінансове посередництво — це: 

а) банківські операції з надання кредитів; 

б) банківські операції з фінансування інвестицій; 

в) акумуляція вільних грошей на грошовому ринку та розміщення їх серед 

позичальників; 

г) операції зі створення депозитів. 

7. До договірних фінансово-кредитних установ належать: 

а) пенсійні фонди; 

б) інвестиційні фонди; 

в) кредитні спілки; 

г) фінансові компанії. 

8. До інвестиційних фінансово-кредитних установ належать: 

а) ломбарди; 

б) кредитні товариства; 

в) лізингові компанії; 

г) факторингові компанії. 

9. Фінансові посередники, що спеціалізуються на купівлі у фірм права на вимогу 

боргу - це: 

а) страхові компанії; 

б) лізингові компанії; 

в) кредитні спілки; 
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г) факторингові компанії. 

10. Фінансові посередники, що спеціалізується на видачі позик населенню під 

заставу рухомого майна: 

а) лізингові компанії; 

б) ломбарди; 

в) факторингові компанії; 

г) страхові компанії. 

 

Задачі до теми 

Задача 1. Визначити розмір лізингових платежів за умовами договору фінансового 

лізингу, укладеного між лізинговою компанією та сільськогосподарським підприємством на 

передачу в оренду сільгосптехніки на умовах подальшої повної окупності об’єкта лізингу. 

Умови лізингової угоди: 

вартість обладнання – 350000 гр. од.; термін його повної амортизації – 4 роки; річна 

норма амортизації – 25%; термін лізингу – 4 роки; процентна ставка за кредит – 15%; розмір 

комісії за лізингом – 3%; ставка податку на додану вартість – 20%. 

Нарахування амортизації рівномірне (щомісячне), сплата лізингових платежів 

відбувається також щомісячно. 

Визначити суму прибутку лізингової компанії від проведення лізингової операції. 

Розв’язок задачі оформити у таблицях: 

Таблиця 1 

Розрахунок середньорічної вартості обладнання, тис. гр. од. 

Період 
Вартість 

обладнання на 

початок року 

Річна сума 

амортизації 

Вартість 
обладнання на 

кінець року 

Середньорічна 
вартість обладнання 

… … … … … 

… … … … … 

… … … … … 

… … … … … 

 

Таблиця 2 

 Загальний розмір лізингових платежів за роками, тис. гр. од. 

Період 
Амортизаційні 
відрахування 

Сума 

нарахованих 
процентів за 

кредит 

Комісійна 
винагорода 

Сума, яка 

оподатковується 

ПДВ 

Сума 
ПДВ 

Загальна 

сума 
лізингових 

платежів 

… … … … … … … 

… … … … … … … 

… … … … … … … 

… … … … … … … 

Усього … … … … … … 

Задача 2. Визначити розмір лізингових платежів за умовами договору оперативного 

лізингу, укладеного між сільськогосподарським об’єднанням та лізинговою компанією 

«Укрлізинг» на оренду трактора ЮМЗ-6 АКЛ з приставкою для переробки гарбуза та насіння 

вартістю 85000 гр. од. Вихідні умови беруться із задачі 1 з тією різницею, що термін повної 

амортизації становить 6 років, а процентна ставка за кредит – 16%. 

Задача 3. ВАТ «Соняшник» розглядає можливість придбання виробничого обладнання 

на суму 1,2 млн. гр. од. Термін експлуатації обладнання – 8 років, після чого воно підлягає 

списанню. Обладнання може бути придбане за рахунок банківського кредиту, взятого на 8 

років під 19% річних, з погашенням рівними щорічними платежами. Обладнання також може 

бути взяте в оренду (лізинг) на 8 років під 14% річних за лізинговим кредитом. У обох 

випадках виплати здійснюються наприкінці кожного року. Підприємство використовує 

метод рівномірного списання вартості обладнання. Ставка податку на додану вартість – 20%, 
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розмір комісійних банку за лізинг обладнання – 4%. Визначити найбільш вигідне вкладення 

коштів та можливий розмір щорічних лізингових платежів. Для розрахунків можна 

скористатися таблицями із задачі 1. 

Задача 4. Визначити величину лізингових платежів, якщо вартість орендного 

обладнання – 250000 гр. од.; строк лізингового договору – 3 роки; лізинговий відсоток – 

15%; внесок платежів здійснюється 4 рази на рік, а залишкова вартість обладнання становить 

10%. 

Задача 5. Комерційне підприємство звернулося до кредитної спілки з проханням про 

надання кредиту на розширення виробництва у сумі 800000 гр. од. строком на 6 місяців. 

Відсоткова ставка за кредит становить 24% річних. Відсотки сплачуються щомісячно. 

Повернення кредиту передбачається почати через 3 місяці після видачі щомісячно рівними 

частками. Скласти графік погашення кредиту, якщо він буде виданий 15 квітня, та визначити 

суму відсотків за кожний місяць. 

Період (місяць) Кредит Відсотки Погашення 

Травень … … … 

Червень … … … 

Липень … … … 

Серпень … … … 

Вересень … … … 

Жовтень … … … 

Усього - … … 

Задача 6. Споживчий кредит на суму 46000 гр. од. відкрито на два роки за ставкою 

18% річних, а також з умовою нарахування 0,91% комісійних від початкової суми кредиту 

щомісячно та 3% разової комісії за весь період користування кредитом. 

Погашення кредиту повинне здійснюватися рівними строковими внесками 

щоквартально. Визначити вартість кредиту та розмір щоквартальних внесків. Вказати, яка 

буде вартість кредиту, якщо погашення його буде здійснюватися щомісячно. 

 

Теми рефератів 

1. Фінансові посередники. 

2. Позабіржовий ринок цінних паперів. 

3. Кредитні спілки. 

4. Специфіка ломбардних позичкових операцій. 

5. Статус та функції страхових компаній. 

6. Механізм функціонування пенсійного фонду України. 

7. Інвестиційні фонди. 

8. Фінансові компанії. 

9. Характерні риси і функції міжбанківських об’єднань. 

10. Проблеми розвитку небанківських фінансово-кредитних установ в Україні. 

11. Форми діяльності небанківських фінансово-кредитних установ. 

 

 

Тема 11. Центральні банки 

 

План заняття 

1. Виникнення центральних банків 

2. Національний банк України та його функції. 

3. Грошово-кредитна політика, її суть та цілі. 

4. Антимонопольна політика держави у грошово-кредитній сфері.  

5. Платіжний баланс. 
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Центральні банки, їх походження, призначення та функції. Незалежний статус НБУ, 

його значення та форми реалізації. Побудова й розвиток Національного банку України. 

Національний банк України як головна ланка національної кредитної системи, емісійний 

центр, банк банків, орган регулювання стабільності грошової системи і забезпечення 

економічного зростання країни за допомогою грошово-кредитних методів стимулювання. 

Походження та розвиток центральних банків. Чинники, що зумовили появу центральних 

банків. Особливості розвитку центральних банків Англії, США. Створення Європейської 

системи центральних банків. Становлення та особливості функціонування Національного 

банку України. 

Основні поняття та терміни  

Активи центрального банку, банківський нагляд, емісія готівкових грошей, 

Європейський центральний банк, золотовалютні резерви, касове виконання державного 

бюджету, кореспондентський рахунок, міжбанківські розрахунки, незалежність центрального 

банку, обов’язкові резерви, пасиви центрального банку, рефінансування, система 

електронних платежів, статус центрального банку. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Визначте економічне призначення центрального банку у ринковій економіці.  

2. Наведіть аргументи «за» і «проти» незалежного статусу центрального банку. 

3. Обґрунтуйте, які банки виникли раніше – центральний чи комерційні. 

4. Чому виникла необхідність у нагляді центральних банків за діяльністю комерційних 

банків? 

5. У чому полягає відмінність між функціями та операціями центральних банків? 

6. Визначте мету створення Європейського центрального банку та охарактеризуйте 

його діяльність. 

7. Які операції виконує центральний банк як банк банків? 

8. У чому полягає діяльність центрального банку як банкіра уряду? 

9. Яка мета кредитування комерційних банків центральним банком? 

10. Які посередники грошового ринку беруть участь в емісії депозитних грошей? 

11.Чому в багатьох країнах світу центральному банку заборонено купувати цінні 

папери на певному ринку? 

12. Назвіть цілі грошово-кредитної політики центральних банків. 

13. Охарактеризуйте організаційну структуру Національного банку України. 

14. З’ясуйте суть банківського нагляду. Чи може НБУ в порядку банківського нагляду 

обмежити кредитну діяльність комерційного банку. 

15. Проаналізуйте дії НБУ з метою стабілізації національної валюти. 

 

Тести для перевірки знань 

1. Центральні банки виникли шляхом наділення комерційних банків правом: 

а) проведення розрахунків в народному господарстві; 

б) кредитування підприємств; 

в) емісії банкнот; 

г) акумуляції тимчасово вільних коштів. 

2. Метою діяльності центрального банку є: 

а) децентралізація системи розрахунків; 

б) регулювання банківської системи країни; 

в) забезпечення емісії готівкових грошей; 

г) забезпечення стабільності національної грошової одиниці. 

3. Повноваження центрального банку залежать від: 

а) участі держави у формуванні його капіталу; 

б) цілей і задач його функціонування, відображених у законодавстві; 

в) порядку призначення його керівництва; 
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г) політичної ситуації у країні. 

4. Функція центрального банку як «банк банків» означає: 

а) обслуговування центральним банком внутрішнього державного боргу; 

б) організацію міжнародних розрахунків; 

в) кредитування комерційних банків; 

г) організацію міжбанківських розрахунків. 

5. У процесі виконання функції фінансового агента держави центральний банк: 

а) здійснює касове виконання бюджету; 

б) обслуговує державний борг; 

в) здійснює емісію банкнот; 

г) здійснює кредитне обслуговування комерційних банків.  

6. Центральний банк як емісійних центр готівкового обороту: 

а) забезпечує касове обслуговування комерційних банків; 

б) регулює курс національної валюти; 

в) проводить реорганізацію або ліквідацію комерційних банків; 

г) вилучає з обігу зношені та фальшиві гроші. 

7. Центральний банк як орган банківського регулювання та нагляду: 

а) регулює кількість грошей в обороті; 

б) реалізує грошово-кредитну політику держави; 

в) видає нормативні акти, що регламентують комерційну діяльність банків; 

г) забезпечує касове обслуговування комерційних банків; 

8. Клієнтами центрального банку можуть бути: 

а) тільки кредитні організації; 

б) підприємства і організації різних сфер економіки; 

в) юридичні та фізичні особи; 

г) лише комерційні банки. 

9. Якщо центральний банк купує іноземну валюту на валютному ринку, то він 

прагне: 

а) збільшити масу грошей в обігу; 

б) зменшити масу грошей в обігу; 

в) посилити контроль за діяльністю комерційних банків; 

г) зменшити курс національної валюти. 

10. Принципи функціонування НБУ: 

а) економічної самостійності та незалежності банку; 

б) інтегрованість у світову економіку; 

в) змішана структура управління; 

г) підзвітність Кабінету Міністрів України. 

 

Задачі до теми 

Задача 1. Проаналізувати комісійні доходи та витрати НБУ за даними таблиці. Зробити 

висновки. 

Склад комісійних доходів та витрат НБУ за період, млн. гр. од. 

№ Показник 
Попередній 

рік 
Звітний рік 

 Комісійні доходи   

1  Доходи за послугами системи електронних платежів та 
електронної пошти 

94 102 

2  Доходи за операціями з розрахунковор-касового 
обслуговування 

63 73 

3  Доходи за послугами з доставки цінностей 36 27 

4  Доходи за операціями з фінансовими інструментами 2 3 

5  Інші доходи 1 - 
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6 Усього комісійних доходів 196 205 

 Комісійні витрати   

7  Витрати за операціями з МВФ - (8) 

8  Витрати за операціями з фінансовими інструментами (4) (3) 

9  Інші комісійні витрати (4) - 

10 Усього комісійних витрат (8) (11) 

11 Чистий комісійний прибуток 188 194 

 

Задача 2. Визначити, кредитні заявки яких банків будуть задоволені під час проведення 

тендеру (відсоткового) за таких умов: 

1. Загальний обсяг продажу кредитних ресурсів становить 2,5 млн. гр. од., 

середньозважена ставка попереднього аукціону – 35%. Від банків надійшли такі заявки: банк 

1 – на суму 0,5 млн. гр. од. за ставкою 37%; банк 2 – на суму 1 млн. гр. од. за ставкою 30%; 

банк 3 – на суму 1 млн. гр. од. за ставкою 27%; банк 4 – на суму 1,5 млн. гр. од. за ставкою 

25%. 

2. Загальний обсяг продажу кредитних ресурсів становить 2,5 млн. гр. од., 

середньозважена ставка попереднього аукціону – 35%. Від банків надійшли такі заявки: банк 

1 – на суму 0,5 млн. гр. од. за ставкою 40%; банк 2 – на суму 0,8 млн. гр. од. за ставкою 35%; 

банк 3 – на суму 0,8 млн. гр. од. за ставкою 30%; банк 4 – на суму 0,5 млн. гр. од. за ставкою 

30%. 

Задача 3. Визначити фінансовий результат за своп-опраціями НБУ з дорогоцінними 

металами за таких умов: 

а) 20 лютого поточного року на Лондонському ринку Національним банком була 

здійснена поставка 3000 тройських унцій золота на спот-умовах по 40 доларів за унцію. 25 

травня поточного року НБУ придбав 3000 тройських унцій золота. Визначити фінансовий 

результат операції, якщо ціна між першою та другою угодами відрізнялася на два долари. 

б) 15 травня поточного року в Цюріху НБУ виконав спот-угоду з поставки 2000 

тройських унцій золота 999,9 проби по 40 доларів за унцію, а 25 травня поточного року була 

виконана форвардна угода з поставки Національному банку 2000 тройських унцій золота 

999,7 проби за умови, що та зі сторін, що продає золото вищої проби, отримує на 3 долари 

вище, ніж інша. 

Задача 4. Між певним банком та НБУ укладено репо-угоду з терміном один місяць та 

сумою 1000 гр. од. Визначити ціну прямого та зворотного продажу, якщо дохід НБУ за цією 

операцією становив 20% річних. 

Задача 5. Здійснити оцінку власного капіталу НБУ за звітний рік за даними таблиці: 

Склад власного капіталу НБУ, млн. гр. од. 

№ Назва показників 
Статутний 

капітал 

Фонди 

та інші 
резерви 

Резерв 

переоцінки 
іноземної 

валюти та 

банківських 
металів 

Резерв 
переоцінки 

основних 

засобів 

Разом 

власного 
капіталу 

 На початок року 10 1596 4328 62 5996 

1  Переоцінка іноземної валюти 

та банківських металів 

- - (5044) - (5044) 

2  Чистий прибуток - 1686 - - 1686 

3  Реалізована переоцінка 

основних засобів 

- 25 - (25) - 

4  Нереалізована переоцінка 

основних засобів 

- - - 725 725 

5  Перевищення кошторисних 

доходів над кошторисними 

витратами за підсумками 

- (1643) - - (1643) 
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поточного року, що підлягає 
перерахуванню до держав-

ного бюджету України 

 На кінець року 10 1664 (716) 762 1720 

6  Зміни (+,-) в сумі … … … … … 

7  Темп зміни, рази … … … … … 

Задача 6. Визначити емісійний результат, якщо оборотною касою територіального 

управління НБУ виконано такі операції:  

а) 1. Отримано з резервних фондів – 100 гр. од. 

2. Видано підкріплень іншим банкам – 180 гр. од. 

3. Отримано понадлімітні залишки від інших банків – 50 гр. од. 

4. Отримано підкріплень резервних фондів – 70 гр. од. 

5. Ліміт каси – 20 гр. од.; 

б) 1. Отримано з резервних фондів – 100 гр. од. 

2. Видано підкріплень іншим банкам – 70 гр. од. 

3. Отримано понадлімітні залишки від інших банків – 30 гр. од. 

4. Отримано підкріплень резервних фондів – 500 гр. од. 

5. Ліміт каси – 20 гр. од. 

 

Теми рефератів 

1. Центральний банк його функції та роль. 

2. Грошово-кредитна політика НБУ держави. 

3. Комерційні банки України. 

4. Сучасні параметри монетарної політики України. 

 

 

Тема 12. Комерційні банки 

 

Поняття, види та призначення комерційних банків. Походження та розвиток 

комерційних банків. Еволюція банків від приватних кредиторів до багатофункціональних 

посередників на грошовому ринку. Банки в умовах капіталізму. Роль банків у сучасних 

ринкових економіках. Банки другого рівня, їх походження, види, правові основи організації. 

Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика. Законодавче 

забезпечення функціонування банків. Особливості формування ефективної системи 

комерційних банків в Україні. Пасивні операції комерційних банків. Формування власного 

капіталу банку. Залучення і запозичення коштів. Активні операції комерційних банків. 

Кредитні операції. Інвестиційні операції. Банківські послуги. Розрахунково-касове 

обслуговування клієнтів. Інші види банківських послуг. 

Стабільність банків і механізм її забезпечення. Поняття банківські стабільності та її 

значення. Показники стабільності та економічні нормативи, що її забезпечують. Страхування 

банківських депозитів. Створення резервів для покриття ризиків. Ліквідність банків. 

Антимонопольна політика і розвиток конкуренції в грошово-кредитні сфері України. Сучасні 

методи підтримання стабільності банківської системи. Економічні нормативи, державний 

нагляд і контроль за діяльністю банків. Страхування банківських депозитів і кредитів. 

Створення системи банківських резервів. 

 

План заняття 

1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків. 

2. Організаційна структура комерційних банків. 

3. Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика. 

4. Організація та специфіка діяльності комерційних банків в Україні.  

5. Стабільність банків і механізм її забезпечення. 
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6. Особливості становлення банків в Україні. 

 

Основні поняття та терміни 

Активи банку, акціонерний банк, банк з іноземним капіталом, банківська ліквідність, 

банківська ліцензія, банківські інвестиції, банківські операції, банківські послуги, банківські 

ризики, депозит банківський, експортно-імпортний банк, інвестиційний банк, іпотечний 

банк, капітал банку, кооперативний банк, кредитно-інвестиційний портфель банку, 

кредитоспроможність, організаційна структура банку, органи управління банком, ощадний 

банк, пасиви банку, принципи кредитування, процес кредитування, статутний капітал банку, 

універсальний банк, учасники банку. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Що таке комерційний банк? 

2. За якими критеріями можна класифікувати комерційні банки? 

3. Назвіть основні етапи розвитку комерційних банків. 

4. Що є продуктом банківської діяльності? Чи можна назвати банк підприємством? 

5. Що таке універсальний комерційний банк?  

6. В чому полягає специфіка діяльності спеціалізованого комерційного банку? 

7. Дайте визначення власного капіталу банку. Які його структура і призначення? 

8. На які види підрозділяються джерела формування ресурсної бази комерційного 

банку? 

9. Розкрийте механізм формування залучених та запозичених банківських ресурсів. 

10. Які існують види банківських депозитів і у чому їх відмінності? 

11. Охарактеризуйте процес банківського кредитування. Які принципи кредитування у 

ньому реалізуються? 

12. Що таке кредитний ризик? Які існують засоби запобігання кредитному ризику? 

13. Що таке інвестиційний портфель комерційного банку? Які ризики притаманні 

інвестиційним операціям? 

14. У чому полягає специфіка здійснення банківських операцій в іноземній валюті? 

15. Що таке стабільність банку? Яке значення має стабільність банку для його бізнесу? 

 

Тести для перевірки знань 

1. За формою власності комерційні банки поділяються на: 

а) іноземні та колективні; 

б) унітарні та спеціалізовані; 

в) національні та міжнародні; 

г) унітарні та колективні. 

2. Комерційні банки виконують функцію: 

а) банкіра Уряду; 

б) емісійного центра держави; 

в) забезпечення сталості грошей; 

г) акумуляцію коштів у депозити. 

3. Відповідно до законодавства комерційні банки мають право: 

а) проводити грошово-кредитну політику; 

б) підтримувати стабільність банківської системи; 

в) відкривати і вести рахунки юридичних і фізичних осіб; 

г) підтримувати ліквідність банківської системи. 

4. До пасивних операцій комерційних банків відносять: 

а) лізингові операції; 

б) кредитні операції; 

в) випуск власних облігацій; 

г) вірної відповіді немає. 
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5. До активних операцій комерційних банків належать: 

а) вкладення коштів у цінні папери; 

б) запозичення коштів у НБУ;  

в) трастові операції; 

г) всі відповіді вірні. 

6. Розрахункові операції комерційних банків пов’язані з: 

а) прийманням і видачею готівкових грошових коштів; 

б) інвестуванням коштів у цінні папери; 

в) видачею банківських гарантій; 

г) зарахуванням та списанням коштів з рахунків клієнтів. 

7. Недепозитні джерела залучення банківських ресурсів – це: 

а) вклади населення; 

б) міжбанківські кредити та кредити, одержані від НБУ; 

в) кошти на поточних рахунках клієнтів; 

г) емісійний дохід. 

8. Банківські послуги, за надання яких банк отримує від клієнтів обумовлену 

наперед плату - це: 

а) ліцензовані послуги; 

б) гонорар; 

в) чисті послуги; 

г) спредові послуги. 

9. Ліквідність банківських активів полягає в: 

а) спроможності банку віддати свої активи; 

б) збалансованості окремих статей пасиву банківського балансу; 

в) збалансованості окремих статей активу банківського балансу;    

г) легкості реалізації активів і перетворення їх на грошові кошти. 

10. Прибутковість комерційного банку залежить від співвідношення: 

а) традиційних та нетрадиційних послуг; 

б) активних та пасивних операцій; 

в) доходів та витрат; 

г) вірної відповіді немає. 

 

Задачі до теми 

Задача 1. Акціонерний банк здійснив емісію акцій номінальною вартістю 10 гр. од. і 

загальною кількістю 200000 шт. Зі загальної кількості емітованих акцій 80000 шт. були 

реалізовані за ціною 12 гр. од. за одну акцію. Визначити розмір статутного капіталу та 

доходу банку від емісії акцій. 

Задача 2. Визначити норматив миттєвої ліквідності банку та зробити висновки щодо 

виконання показника на основі даних таблиці: Показники діяльності банку, млн. гр. од. 

№ Показники Сума 

1  Загальні активи банку, з них: 502,00 

1.1.  Високоліквідні активи, у тому числі: 64,20 

1.1.1. Кошти на кореспондентському рахунку 31,00 

1.1.2. Кошти в касі 0,53 

2  Робочі активи 0,32 

3  Загальні зобов’язання, з них: 432,00 

3.1.  Вклади на вимогу 150,20 

3.2.  Кредити 210,10 

Задача 3. Банком залучено кошти строком на 5 років (з 01.01.2005 р. до 31.12.2010 р.) 

на умовах субординованого боргу та отримано дозвіл від НБУ на врахування до капіталу 

банку 750000 гр. од. Визначити щорічну суму субординованого боргу, яка враховується до 

капіталу банку. Розрахунки провести в таблиці: 



 46 

Щорічна сума субординованого боргу, що враховується до капіталу банку 
№ Строк до закінчення дії угоди Процент Сума, що враховується до капіталу банку 

1 з ……… до ……… … … 

2 з ……… до ……… … … 

3 з ……… до ……… … … 

4 з ……… до ……… … … 

5 з ……… до ……… … … 

Задача 4. Проаналізувати кредитний портфель банку в розрізі видів кредиту за даними 

таблиці та зробити висновки: 

Вимоги банку за наданими кредитами за період, млн. гр. од. 

№  Види кредитів 

На початок року На кінець року 

Усього 

З них: 

Усього 

З них: 

Суб’єктам 

господарю-

вання 

Фізичним 

особам 

Суб’єктам 

господарювання 

Фізичним 

особам 

1  Овердрафт 2400 1430 970 2500 1900 600 

2  За операціями 

РЕПО 

300 300 0 110 110 0 

3  За врахованими 

векселями 

1270 1270 0 1400 1400 0 

4  За факторинго-

вими операціями 

180 180 0 200 200 0 

5

5  

За внутрішніми 

торговельними 
операціями 

5600 5600 0 7400 7400 0 

6
6  

Кредити за 
експортно-імпорт-

ними операціями 

7250 7250 0 9400 9400 0 

7

7  

Інші кредити в 

поточну діяльність 

47270 41570 5700 54200 36500 17700 

8

8  

Кредити в 

інвестиційну 

діяльність 

4700 3400 1300 5300 4330 970 

  у т. ч. фінансовий 

лізинг 

97 97 0 198 65 0 

9 Разом … … … … … … 

Задача 5. Юридична особа відкрила депозитний рахунок у банку. 

Операції на депозитному рахунку характеризуються такими записами: внесено на 

рахунок 63000 гр. од. – 01.01.2017 р.;· внесено на рахунок 17000 гр. од. – 01.01.2018 р.; знято 

з рахунку 20000 гр. од. – 01.01.2019 р.; внесено на рахунок 7000 гр. од. – 01.09.2020 р. 

Визначити залишок коштів на рахунку на кінець 2010 р. і суми доходу від депозитної 

операції, якщо проценти нараховуються за складними процентами за ставкою 22% (раз на 

рік; два рази на рік; щоквартально; щомісячно). 

Задача 6. Розрахувати норматив поточної ліквідності на основі даних банку та зробити 

висновки щодо його виконання: 

Показники діяльності банку, млн. гр. од. 
№ Показник Сума 

1 Готівкові кошти 12,3 

2 Банківські метали 4,8 

3 Кошти на коррахунках, відкриті в НБУ 8,4 

4 Строкові депозити, розміщені в НБУ 3,5 

5 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж 16,2 
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6 Надані кредити 51,0 

7 Кошти на вимогу (до запитання) 120,0 

8 Строкові депозити інших банків та клієнтів 47,0 

9 Зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій та порук 29,0 

10 Субординований борг банку 1,1 

11 Цінні папери власного боргу, емітовані банком 0,3 

 

Теми рефератів 

1. Активні операції комерційних банків. 

2. Створення системи банківських резервів. 

3. Комерційні банки України. 

4. Сучасні параметри монетарної політики України. 

5. Джерела формування ресурсної бази комерційного банку 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ. ФОНДОВИЙ 

РИНОК 

 

 

Тема 13. Валютний ринок та валютні системи 

 

План заняття 

 

1. Сутність валюти та валютних відносин.  

2. Види операцій на валютному ринку. 

3. Валютний курс. Регулювання валютних курсів.  

4. Сутність, елементи та світової валютної системи. 

5. Валютні резерви та методи управління ними. 

6. Ризики у міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносинах, способи їх 

страхування 

7. Створення єдиної валюти на Європейському континенті. 

8. Валютна система України. 

 

Валюта як грошова одиниця, грошовий знак і міжнародна розрахункова одиниця. Види 

валютних відносин і валютних систем. Валютний курс, основи його формування і види. 

Валютний ринок, його об'єкти та суб'єкти і фактори, що впливають на кон'юнктуру 

валютного ринку. Біржова та позабіржова торгівля валютою. Валютне регулювання 

методами девальвації, ревальвації, валютних інтервенцій і впровадження обмежень. 

Платіжний баланс. Органи валютного регулювання і золотовалютні запаси в системі 

валютного регулювання. 

Основні ознаки і суть конвертованості валют. Конвертованість валют у системі 

золотовалютного стандарту і паперово-кредитної національної валюти. Критерії повної 

конвертованості і повної неконвертованості. Внутрішня і зовнішня конвертованість валют. 

Закономірності і практичні аспекти формування конвертованості гривні та її взаємодії з 

регіональними та міжнародними валютно-фінансовими органами і їхніми валютами. 

 

Основні поняття та терміни 

Бреттон-Вудська валютна система, валюта, валютна інтервенція, валютна позиція банку 

валютна система золотого стандарту, валютне регулювання, валютний контроль, валютний 

курс, валютні відносини, валютні операції, валютні ринки, девальвація, демонетизація 

золота, економічні суб’єкти валютного ринку, європейська валютна система, золотовалютні 

резерви, конвертованість валют, міжнародні органи валютного регулювання, національні 

органи валютного регулювання, операції валютної біржі, паритет купівельної спроможності, 

платіжний баланс, ревальвація, сфери використання валютного курсу, торговий баланс, 

учасники валютних відносин, функції валютного курсу, Ямайська валютна система. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Що являє собою поняття «валюта»? Які види валют можете назвати? 

2. Що таке валютні відносини? Хто є учасниками валютних відносин? 

3. Що таке резервна валюта? Що таке колективна валюта? 

4. Що таке валютний курс та на основі чого він формується? 

5. Перерахуйте види валютних курсів? Вкажіть між ними різницю. 

6. Що таке котирування валют? 

7. Як поділяються валюти за ступенем конвертованості? 

8. Що таке валютний ринок? Суб’єкти і об’єкти валютного ринку. 

9. Які операції здійснюються на валютній біржі? 

10. Що таке валютне регулювання і які органи його здійснюють? 
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11. Що таке девальвація і ревальвація? У чому їх суть і наслідки? 

12. Чим є валютна інтервенція і який механізм її здійснення? 

13. Як визначається валютна «платоспроможність країни»?  

14. Валютна система та її складові. 

15. У чому полягає суть золотого стандарту і в яких формах він виступає? 

16. Зміст і принципи функціонування Бреттон-Вудської валютної системи. 

17. Зміст і принципи функціонування Ямайської та Европейської валютних систем. 

18. Що таке міжнародні валютно-кредитні установи та яке їх призначення? 

19. Дайте характеристику міжнародним регіональним валютно-кредитним організаціям. 

20. У чому полягає специфіка Банку Міжнародних розрахунків та які його функції? 

21. Що таке МВФ, коли і чому він був заснований? За якими програмами співпрацює 

МВФ з Україною? 

22. Що таке Світовий банк? Які інституції входять до групи Світового банку? 

23. Назвіть напрями співпраці МБРР з Україною.  

24. Які механізми та інструменти фінансування застосовує ЄБРР у своїй діяльності? 

 
Тести для перевірки знань 

1. Валюта – це: 

а) грошова одиниця, що використовується у функціях світових грошей; 

б) золото; 

в) національна грошова одиниця; 

г) вірні відповіді б) і в). 

2. За режимом використання валюти поділяються на: 

а) конвертовані і неконвертовані; 

б) національні і іноземні; 

в) колективні і національні; 

г) резервні і повноцінні. 

3. Суб’єкти валютного ринку – це: 

а) НБУ, державні установи; 

б) банки і небанківські установи; 

в) юридичні особи, зайняті у зовнішньоекономічній діяльності; 

г) всі відповіді вірні. 

4. Об’єкти валютного ринку – це: 

а) грошові рахунки іноземних держав та платіжні документи, валютні чеки; 

б) фондові цінності в іноземній валюті; 

в) валютні операції; 

г) вірні відповіді а) і б).  

5. Основними функціями валютного ринку є: 

а) сприяння розвитку міжнародної торгівлі; 

б) страхування валютних ризиків; 

в) регулювання платіжного балансу країни; 

г) забезпечення умов для реалізації валютної політики держави. 

6. За характером операцій валютний ринок поділяється на: 

а) ринок ф’ючерсів та опціонів; 

б) європейський та азіатський ринки; 

в) ринок конверсійних та депозитно-кредитних операцій; 

г) ринок готівки та безготівкових операцій. 

7. За формою здійснення валютні операції поділяються на: 

а) опціонні та форвардні; 

б) оптові та роздрібні; 

в) готівкові та безготівкові; 

г) касові та строкові. 
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8. Співвідношення між двома валютами, що виникає відносно третьої валюти, 

називається: 

а) валютний паритет; 

б) крос-курс; 

в) валютний курс; 

г) опціон. 

9. На валютний курс впливають такі фактори: 

а) інфляція; 

б) фіскально-бюджетна політика; 

в) стан платіжного балансу країни; 

г) нераціональна структура промислового виробництва. 

10. Пряме втручання центрального банку у валютний ринок - це: 

а) валютний курс; 

б) валютні операції; 

в) валютні відносини; 

г) валютні інтервенції. 

11. Валютний ризик – це:  

а) неможливість придбати валюту за угодою; 

б) невизначеність майбутніх ставок обмінних курсів валют; 

в) ризик втрат за валютними операціями; 

г) ймовірність втрати доходу внаслідок зміни обмінного курсу валюти після укладання 

угоди в іноземній валюті. 

12. Систему плаваючих валютних курсів впроваджено: 

а) 1976 р. – Кінгстонська конференція; 

б) 1944 р. – Бреттон – Вудська конференція; 

в) 1922 р. – Генуезька конференція; 

г) 1867 р. – Паризька конференція. 

13. Міжнародний валютний фонд здійснює надання позик після попереднього 

аналізу: 

а) політичної ситуації в регіоні; 

б) платоспроможності комерційних банків; 

в) валютно-економічного становища країни; 

г) рівня інфляції та ставки рефінансування. 

14. Україна є членом МВФ з: 

а) 1944 р.; 

б) 1992 р.; 

в) 1996 р.; 

г) 2000 р. 

15. До групи Світового банку входить: 

а) МБРР; 

б) АзБР; 

в) АфБР; 

г) ЄІБ. 

  

Задачі до теми 

Задача 1. Юридична особа придбала 15000 доларів США за курсом 25,34 грн./дол. 

Курс НБУ на день купівлі становив 25,21 грн./дол. Визначити курсову різницю при купівлі 

валюти. 

Задача 2. Клієнт хоче купити у німецькому банку євро. Німецький банк спочатку має 

купити їх у швейцарському банку за долари США за курсом: 1 долар США – 0,7053 євро. 

Для того щоб одержати долари США, німецький банк повинен продати англійські фунти за 

курсом: 1 долар США – 0,499 англійських фунтів. 
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Визначити крос-курс у випадках: 

клієнт бажає купити євро – курс продавця; · клієнт бажає продати євро – курс покупця. 

Котирування валют: · USD/EURO – 0,7053–0,7058; · USD/GBP – 0,495–0,499. 

Задача 3. Правління українсько-британського спільного підприємства надало наказ 

своєму банку в Лондоні про сплату з його рахунка вартості обладнання, яке підприємство 

придбало в США на суму 350000 доларів США. Скільки англійських фунтів стерлінгів банк 

спише з рахунка підприємства, якщо на день платежу котировка банка була такою: GBP/USD 

– 1,5477–1,5487. 

Задача 4. Українська фірма, реалізувавши товар у Китаї та одержавши за нього 30000 

юаней (СНУ), хоче перевести їх в долари США. Котировка валюти на день обміну склала 

USD/СНУ – 1615,3. Скільки фірма отримає доларів США? 

Задача 5. Український імпортер повинен заплатити своєму постачальнику із Гонконгу 

300000 гонконгських доларів (HKD). Український банк, який обслуговує імпортера, купить у 

нього гривні і зарахує на його рахунок долари США, а потім продасть долари США в 

Гонконзі за місцеву валюту (HKD) і заплатить ними постачальнику. В цій угоді 

використовуються два курси: USD/UAH – 24,500; USD/HKD – 7,7595. 

Задача 6. Українська компанія поставила свій товар у Сінгапур на суму 1685 тис. 

сінгапурських доларів (SGD) і одночасно закупила партію товару в Англії, за яку повинна 

заплатити 200000 англійських фунтів (GВР). Знайти крос-курс і визначити, чи достатньо 

компанії сінгапурських доларів для оплати товару з Англії, якщо котировка валют така: 

USD/SGD – 5,1330; GBP/USD – 1,5477. 

Задача 7. За експортним контрактом фірма отримала валютний виторг у розмірі 15000 

англійських фунтів. Разом з тим, вона повинна заплатити постачальникові сировини за 

імпортним контрактом 12000 доларів США, але російськими рублями. Який фінансовий 

результат фірми в гривнях після здійснення обох контрактів, якщо відомо, що: 1 RUR=0,32 

UAH, 1 $=25,85 UAH, 1$-0,67 ₤. 

 

 

 

Тема 14. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з 

Україною 

 

План заняття 

1. Мета створення, завдання та діяльність Міжнародного валютного фонду.  

2. Стан та перспективи співробітництва України з МВФ. 

3. Стан та перспективи співробітництва України зі Світовим банком. 

4. Стан та перспективи співробітництва України з ЄБРР 

5. Регіональні валютно-кредитні установи. 

6. Банк міжнародних розрахунків. 

 

Міжнародні валютно-фінансові організації. Міжнародні і регіональні валютно-кредитні 

і фінансові організації. Міжнародний валютний фонд. Стан та перспективи співробітництва 

України з МВФ.  

Стан та перспективи співробітництва України зі Світовим банком. Міжнародний банк 

реконструкції та розвитку. Міжнародна асоціація розвитку. Міжнародна фінансова 

корпорація.  

Багатостороннє агентство з питань гарантування інвестицій. Міжнародний центр з 

врегулюванню інвестиційних спорів. Регіональні валютно-кредитні установи. Банк 

міжнародних розрахунків. Європейський інвестиційний банк. Європейська фонд валютної 

співпраці. 
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Основні поняття та терміни 

Міжнародний валютний фонд. Світовий банк. Міжнародний банк реконструкції та 

розвитку. Міжнародна асоціація розвитку. Міжнародна фінансова корпорація. 

Багатостороннє агентство з питань гарантування інвестицій. Міжнародний центр з 

врегулюванню інвестиційних спорів. Банк міжнародних розрахунків. Європейський 

інвестиційний банк. Європейська фонд валютної співпраці. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Дайте характеристику міжнародним регіональним валютно-кредитним організаціям. 

2. У чому полягає специфіка Банку Міжнародних розрахунків та які його функції? 

3. Що таке МВФ, коли і чому він був заснований? За якими програмами співпрацює 

МВФ з Україною? 

4. Що таке Світовий банк? Які інституції входять до групи Світового банку? 

5. Назвіть напрями співпраці МБРР з Україною. На яких умовах МБРР надає кредити 

країні? 

6. Які механізми та інструменти фінансування застосовує ЄБРР у своїй діяльності? 

7. Які позитивні та негативні риси Ви можете назвати про співпрацю України з 

міжнародними валютно-кредитними установами?  

  
 

Тема 15. Ринок цінних паперів 

 

План семінарського заняття 

Цінні папери, їх сутність, види і функції в системі забезпечення платежів і розрахунків. 

Становлення системи цінних паперів в Україні. Казначейські зобов’язання як джерело 

мобілізації короткострокового кредиту для збалансування державних бюджетів. Ощадні 

сертифікати, їх види і дохідність. Приватизаційні цінні папери в Україні. Електронний 

депозитарій. 

Економічна суть вексельного боргового зобов’язання. Вексель – інструмент 

комерційного кредиту і грошових розрахунків у міжгосподарському обороті, цінний папір і 

різновид кредитних грошей.  

Акція як пайових документ і різновид пайових цінних паперів. Економіко-правові 

засади акцій. Реквізити акцій. Розподіл і консолідація акцій, їх значний і контрольний пакет. 

Умови та причини викупу власних акцій акціонерним товариством.  

Види акцій. Практичний розрахунок кількості й ефективності емісії акцій. 

Конвертовані акції. Різновиди цін на акції. Механізм розподілу дивідендів і доход власників 

акцій. Наукові основи суспільної оцінки дивідендів. 

Механізм лістингу акцій: умови і порядок лістингу, загальний зміст графіку лістингу, 

інформація про фінансовий стан емітента, проспект випуску і обов’язки емітента, що не 

обмежуються строком.  

Облігації як форма кредиту, різновид цінних паперів і фінансовий інструмент ринкової 

економіки. Правовий статус власника облігації. 

 Класифікація видів облігації в залежності від характеру емітента, володіння і 

використання облігацій та від способу забезпечення і виплат відсотків, а також від 

особливостей характеру і терміну випуску. Державні і муніципальні облігаційні позики. 

Муніципальні облігації з повним зобов'язанням, забезпечені доходами від певного об'єкту, 

забезпечені спеціальним податком, житлові і промислові облігації. Муніципальні цільові 

облігації. Переваги і недоліки облігацій: заставних, беззаставних, відкличних, серіальних і 

конвертовуваних. 

Ціни на облігації: номінальна, викупна, курсова. Алгоритм прийняття рішення про 

купівлю облігацій. Доходи власників облігацій. 



 53 

Суть, організаційна структура й функції організованого і постійно діючого ринку 

цінних паперів. 

Законодавче забезпечення попиту і пропозиції цінних паперів. Біржові правила і статут 

фондової біржі. Умови допуску цінних паперів і публічне формування цін на них. Зміст 

категорій "фіктивний капітал" і "спекуляція". 

Первинний і вторинний ринок цінних паперів. Розміщення цінних паперів за 

допомогою відкритої і закритої передоплати. Строкові і спекулятивні угоди. Особливості 

опціонних і ф'ючерсних операцій на фондовій біржі. Сутність та особливості 

функціонування позабіржового ринку цінних паперів. 

 

Основні поняття та терміни 

Акції, випуск цінних паперів, вторинний ринок цінних паперів, державні облігації 

України, делістинг, емісія, емітент, індосамент, індосант, інвестори в цінні папери, іпотечні 

сертифікати, іпотечні інвестори, казначейські зобов’язання, котирування, лістинг, 

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, обіг цінних паперів, облігації 

підприємств, облігації місцевих позик, перший власник, первинний ринок цінних паперів, 

проспект емісії цінних паперів, фінансові інструменти, фондовий ринок, цінні папери. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Цінні папери, їх суть, види і функції в системі забезпечення платежів і розрахунків. 

2. Операції з цінними паперами. 

3. Види акцій. 

4. Облігації як форма кредиту. 

5. Суть, організаційна структура й функції організованого і постійно діючого ринку 

цінних паперів.   

6. Принципи діяльності фондової біржі. 

7. Розміщення цінних паперів за допомогою відкритої і закритої передоплати. 

8. Особливості опціонних і ф'ючерсних операцій на фондовій біржі. 

9. Сутність та особливості  функціонування позабіржового ринку цінних паперів. 

 

Теми рефератів 

1. Принципи діяльності фондової біржі. 

2. Облігації як форма кредиту. 

3. Сутність та особливості функціонування позабіржового ринку цінних паперів. 
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4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ  

 

1. Індекс Ласпейреса: 

ІЛ= åPi *q0 , åP0 *q0 

Індекс Пааше: 

                                 ІП= åPi *qi ,    

      åP0 *q0    

   
де Рі, Р0 – рівень цін одиниці товару (послуги) поточного і базового періодів 

відповідно; qi, q0 – кількість товарів у поточному і базовому періоді, що взято в розрахунок. 

2. Для розрахунку суми кредиту або депозитного вкладу за умовою нарахування 

простих відсотків використовують формулу: 

S1 = S0*(1 + r*n), 

Для розрахунку суми кредиту або депозитного вкладу за умовою нарахування 

складних відсотків використовують формулу: 

S1 = S0*(1 + r)n, 

S1 = S0*(1 +   
r
)nm, m

 
 

де S1 ― накопичена сума кредиту чи депозитного вкладу; S0 ― початкова сума 

грошових коштів; r ― ставка проценту на кредит чи депозит, виражена у частках; n ― 

кількість періодів нарахування процентів; m – кількість разів нарахування процентів за 

певний період. 

Розрахунок суми платежу позичальника кредитору щодо сплати відсотків за певний 

термін користування кредитом здійснюється за формулою: 

P *n*r0 

                         P1 =            

  365*100 

де P1 - розмір плати за користування коштами; P0 – початкова сума кредиту чи 

депозиту; n – кількість періодів нарахування процентів, виражених у днях; r – ставка 

проценту на кредит чи депозит, виражена у процентах. 
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5. ПИТАННЯ КУРСУ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ», 

 ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Роль грошей у ринковій економіці. 

2. Суть грошей. Гроші як гроші та гроші як капітал. 

3. Гроші як засіб обігу і засіб платежу. 

4. Функція грошей як міри вартості та засобу нагромадження. 

5. Походження і суть грошей: Портфельний підхід до визначення суті грошей. 

6. Вартість грошей. Форми прояву вартості грошей. 

7. Форми грошей та їх еволюція. 

8. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей. 

9. Вклад Дж.М.Кейнса у розвиток теорії грошей. 

10. Сучасний монетаризм. 

11. Класична кількісна теорія постулатів. 

12. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей. 

13. Характеристика основних теорій грошей. 

14. Грошовий оборот та його структура. 

15. Характеристика сучасних засобів платежу, які обслуговують грошовий оборот. 

Відмінність сучасних банківських білетів від класичної банкноти. 

16. Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот, її якісна і кількісна характеристика. 

17. Основні типи грошових систем, їх суть і складові елементи. Закон кількості грошей, 

необхідних для обороту. 

18. Грошова маса і грошові агрегати. Сеньйораж та монетизація бюджетного дефіциту.  

19. Швидкість обігу грошової одиниці: суть, порядок визначення та фактори, що на неї 

впливають. 

20. Макроекономічна стабілізація: суть і фактори впливу. 

21. Механізм поповнення грошей в обороті. Роль комерційних банків у цьому процесі.  

22. Попит на грошовому ринку. Еластичність попиту на гроші. 

23. Пропозиція грошей. 

24. Грошовий мультиплікатор та грошова база. 

25. Суть і структура грошового ринку. 

26. Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики. 

27. Системи паперово-грошового та кредитного обігу. 

28. Етапи створення та розвиток грошової системи України. 

29. Державне регулювання грошової сфери. Інструменти грошово-кредитної політики. 

30. Грошові реформи, їх цілі та види. 

31. Еволюція кредитних грошей. Різновиди сучасних кредитних грошей. Роль держави 

у творенні кредитних грошей. 

32. Причини, форми прояву та наслідки інфляції. 

33. Інфляція та її види. 

34. Державне регулювання грошової сфери: завдання, методи та механізм. 

35. Характеристика державного кредиту: суть, суб'єкти, значення, стан та перспективи 

розвитку в Україні. 

36. Характеристика комерційного кредиту: суть, суб'єкти, значення, стан та 

перспективи розвитку в Україні. 

37. Характеристика споживчого кредиту: суть, суб'єкти, значення, стан та перспективи 

розвитку в Україні. 

38. Суть та еволюція кредиту. Об'єкти та суб'єкти кредитних відносин. 

39. Форми та види кредиту в ринковій економіці. 

40. Характеристика банківського кредиту. 

41. Процент за кредит, його суть, фактори зміни та роль. Норма процента. Номінальна і 

реальна ставка процента. 

42. Банківська система: структура, принципи побудови, функції. 
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43. Центральні банки, їх походження, призначення та функції. 

44. Небанківські фінансово-кредитні інститути та їх значення в економіці. 

45. Стійкість комерційних банків та механізм її забезпечення. 

46. Кредитна система. Характеристика складових елементів кредитної системи. 

47. Банківська система України та особливості її формування. 

48. Поняття банку. Види банків у ринковій економіці та їх операції. 

49. Валютний курс та фактори, що на нього впливають. 

50. Конвертованість валюти. 

51. Валютна система. Види валютних систем. 

52. Валютний ринок. Валютний курс: суть, види та фактори, що на нього впливають. 

53. Поняття валюти, її види, призначення та сфера використання. 

54. Позичковий процент та його роль. 

55. Грошові системи біметалевого й монометалевого обігу та механізм їхнього 

саморегулювання. 

56. Механізм повзучої, галопуючої гіперінфляції. 

57. Процес формування і вдосконалення грошової системи України. 

58. Методи і важелі державного регулювання грошової сфери. 

59. Фіскально-бюджетна і грошово-кредитна політика в системі державного 

регулювання ринкової економіки. 

60. Закон кількості грошей в обігу, його суть, вимоги й наслідки їх порушення. 

61. Готівковий і безготівковий грошовий обіг, їх принципи організації і регулювання. 

62. Закономірності обігу знаків вартості. Роль державного і банківського регулювання 

грошово-кредитної системи. 

63. Економічні, соціально-політичні й фінансові методи стабілізації валют. 

64. Закономірності і практичні аспекти формування конвертованості гривні. 

65. Становлення механізму антиінфляційної стабілізації в Україні на основі 

вітчизняного досвіду й закордонних моделей. 

66. Методи проведення грошових реформ. 

67. Гривня як основа кунної системи грошей в Україні-Русі. 

68. Еволюційний процес перетворення купонів у тимчасову грошову одиницю. 

69. Економічна суть кредиту і принципи його функціонування. 

70. Сучасні форми кредиту та механізми їх дії. 

71. Економічні межі кредиту, їх суть, причини виникнення й наслідки їх ігнорування. 

72. Наукові теорії кредиту та їх вплив на вдосконалення практики. 

73. Основні ознаки і складові елементи кредитної системи. 

74. Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика. 

75. Антимонопольна політика і розвиток конкуренції в грошово-кредитній сфері 

України. 

76. Комерційний механізм функціонування спеціалізованих кредитно-фінансових 

інститутів. 

77. Механізм акумулювання і розширення кредитних ресурсів пенсійними фондами. 

78. Посередницькі функції інвестиційних фондів у піднесенні ефективності ринкової 

економіки. 

79. Механізм функціонування кредитних спілок. 

80. Ломбардна форма кредиту та її роль у кредитній системі. 

81. Механізм взаємодії інститутів кредитної системи в Україні. 

82. Вексель як інструмент кредиту, цінний папір і різновид кредитних грошей. 

83. Властивості і функції векселів. 

84. Цінні папери в структурі кредитної системи, їх види і функції. 

85. Операції з цінними паперами. Законодавчі важелі процесу емісії й регулювання 

обігу цінних паперів. 

86. Акції як різновид пайових цінних паперів й інструмент безстрокового кредитування. 



 57 

87. Механізм розподілу й консолідації акцій, їх значний та контрольний пакет. 

88. Механізм лістингу акцій на фондовій біржі. 

89. Різновиди цін на акції та їх розрахунок. 

90. Облігаційний кредит в системі дії позичкового капіталу. 

91. Облігація як форма кредиту, різновид цінних паперів і фінансовий інструмент 

ринкової економіки. 

92. Механізм функціонування і погашення державних та муніципальних облігаційних 

позик. 

93. Класифікація облігацій залежно від емітента, володіння й використання облігаційної 

позики і способу їх забезпечення. 

94. Ціни і доходи в облігаційному кредиті. 

95. Організаційна структура, суть і функції фондового ринку в механізмі кредитних 

відносин. 

96. Економічна суть первинного і вторинного ринків цінних паперів. 

97. Конкурентний механізм функціонування позабіржового ринку цінних паперів. 

98. Концепція розвитку ринку цінних паперів в Україні. 

99. Переваги і недоліки муніципальних облігаційних позик. 

100. Механізм функціонування лізингу в Україні. 
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6. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

ЗДОБУВАЧІВ 

Навчальний час здобувачів вищої освіти визначається обсягом кредитів ЄКТС, 

необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти.  

Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача 

вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання.  

Обліковими одиницями навчального часу здобувачів вищої освіти є академічна 

година, навчальні день, тиждень, семестр, курс, рік. 

Порядок оцінювання знань та визначення рейтингу студента в Уманському 

національному університеті садівництва за кредитно-модульною системою організації 

навчального процесу. 

І. Основні терміни, поняття та їх визначення в умовах кредитно-трансферної 

системи  

Кредитно-трансферна система організації освітнього процесу – це модель 

організації освітнього процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання 

та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів);  

Заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для 

засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.  

Модуль – поіменована, цілісна, структурована та певним чином задокументована 

змістова частина освітньої програми підготовки фахівця, яка повинна бути засвоєна 

здобувачем шляхом реалізації різних форм освітнього процесу (аудиторні заняття, практика, 

курсова робота (проект), кваліфікаційна (дипломна) робота (проект), самостійна та 

індивідуальна робота, контрольні заходи).  

Модуль – це навчальна дисципліна або її частина, група навчальних дисциплін, 

практика, курсова робота (проект), кваліфікаційна (дипломна) робота (проект) тощо. 

Змістовий модуль – це логічно завершена частина теоретичного та практичного 

навчального матеріалу з дисципліни, яка містить у собі, як правило, декілька лекційних тем, 

практичних (семінарських) занять, лабораторних робіт, розрахункових завдань тощо.  

Поточний контроль – це один із видів контролю стану засвоєння знань та вмінь 

здобувача з модуля навчальної дисципліни. Поточний контроль включає оцінювання знань 

студента під час проведення практичних (лабораторних, семінарських) занять, виконання 

завдань самостійної роботи тощо і проведення модульного контролю (тестування, колоквіум, 

контрольна робота тощо).  

Підсумковий контроль – це контроль рівня засвоєння знань та вмінь здобувача з 

навчальної дисципліни, для якої навчальним планом передбачений екзамен. З навчальних 

дисциплін, для яких навчальним планом передбачений залік, контроль рівня засвоєння знань 

та вмінь здобувача в цілому визначається за результатами поточного контролю. 

Індивідуальний навчальний план здобувача – документ, за яким навчається окремий 

здобувач упродовж навчального року. Він містить перелік навчальних дисциплін згідно 

робочого навчального плану. 

Самостійна робота здобувача – це форма освітнього процесу у ЗВО, що є основним 

засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних 

занять. Навчальний час, відведений на самостійну роботу здобувача, регламентується 

індивідуальним навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 

загального обсягу навчального часу здобувача вищої освіти, відведеного для вивчення 

конкретної дисципліни.  

Самостійна робота здобувача складається із двох частин: перша частина – 

безпосередньо самостійна робота, друга частина – індивідуальні завдання. Перша частина 

передбачає самостійне оволодіння теоретичним матеріалом програми навчальної 

дисципліни, який не передбачений в лекціях. Друга частина включає написання рефератів, 

есе, виконання розрахункових, розрахунково-графічних, контрольних робіт, курсових робіт 

(проектів), перекладу, аналітичного огляду, презентації, аналізу практичних, проблемних 
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ситуацій, підготовку результатів власних досліджень до виступу на конференції, участь в 

олімпіадах тощо.  

Індивідуальні завдання видаються здобувачам у терміни, визначені робочою 

програмою навчальної дисципліни, та виконуються студентом самостійно за 

консультуванням з НПП. 

ІІ. Організація освітнього процесу в умовах кредитно-трансферної системи 

Освітній процес в Уманському НУС здійснюється в таких організаційних формах: 

навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.  

Основні види занять, що входять до складу змістових модулів: лекція, практичне, 

семінарське заняття, індивідуальна та самостійна робота студентів.  

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена 100-бальна шкала 

оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами 

контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, 

виконання індивідуального навчально-дослідного завдання, науково-дослідної роботи та 

інше). 

З дисциплін, для яких навчальним планом передбачено проведення підсумкового 

контролю (екзамену) на поточний контроль виділяється 70 балів, на підсумковий контроль – 

30 балів.  

З навчальних дисциплін, для яких навчальним планом передбачено залік, контроль 

рівня засвоєння знань і вмінь здобувачів вищої освіти в цілому визначається за результатами 

поточного контролю. З навчальної дисципліни, яка вивчається 2 і більше семестрів, за 

наявності підсумкового семестрового контролю (екзамен, залік) поточна успішність у 

кожному семестрі оцінюється в межах від 0 до 100 балів.  

Бали за відвідування занять не нараховуються. Розподіл і затвердження за кожними 

видом роботи балів поточного контролю здійснює кафедра за пропозицією НПП.  

Кількість балів, що припадає на поточний контроль (100 або 70 балів), розподіляється 

відповідно за змістовими модулями відповідно до їх кількості і змісту згідно з робочою 

програмою навчальної дисципліни. У межах кожного змістового модуля кількість балів 

розподіляється за темами, за різними видами освітньої діяльності здобувача. Ціна кредиту 

ЕСТS для напрямів підготовки складає 30 академічних годин. 

У межах змістового модулю кількість балів може розподілятися за такими видами 

освітньої діяльності здобувача:  

- усна відповідь на колоквіумах, практичних, семінарських заняттях;  

- виконання лабораторних робіт і підготовка відповідних звітів;  

- підготовка рефератів, доповідей;  

- розв’язання практичних завдань;  

- самостійна робота із змістового модулю, тощо. 

ІІІ. Організація й порядок проведення поточного та підсумкового контролю 

Загальний порядок оцінювання знань здобувача за кредитно-трансферною системою, 

порядок розподілу балів, форми та види завдань, критерії оцінювання знань тощо для кожної 

навчальної дисципліни доводяться НПП до відома здобувачів на початку навчального 

семестру.  

Поточний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи 

елементів знань та вмінь здобувачів з того чи іншого модулю.  

При контролі систематичності та активності роботи здобувачів під час занять 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання практичних і 

лабораторних робіт; повнота, якість й вчасність їх виконання та результати захисту; рівень 

знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних й семінарських заняттях; 

активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття; 

результати експрес-контролю тощо. 

При контролі виконання індивідуальної роботи, яка передбачена робочою програмою 

навчальної дисципліни, оцінюванню в балах підлягають: виконання типових розрахунків, 
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розрахункових, розрахунково-графічних робіт; самостійне опрацювання тем в цілому чи 

окремих питань; написання рефератів, есе; підготовка конспектів, навчальних чи наукових 

тестів; переклад іноземних текстів, підготовка реферативних матеріалів з публікації тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання й практичні уміння, яких набули здобувачі після вивчення певного 

змістовного модуля. Поточний контроль може проводитись у формі тестів, відповідей на 

теоретичні питання або розв’язання практичних завдань під час проведення контрольних 

робіт, виконання індивідуальних завдань, розв’язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо. 

Результати поточного контролю виставляються в журналах обліку роботи викладачів. 

Повторне складання модульних контрольних робіт та індивідуальних завдань на вищу 

кількість балів дозволяється, як виняток, з поважних причин за погодженням НПП, який 

читає дисципліну, з дозволу декана факультету до початку підсумкового контролю 

(екзамену). 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

здобувачі мають право, з дозволу лектора за поданням НПП, скласти їх до останнього 

лабораторного, семінарського або практичного заняття. Час і порядок складання визначає 

НПП. 

Знання здобувача з певного змістового модуля вважаються незадовільними, якщо сума 

балів за час його поточної успішності і за модульний контроль складає менше 60 відсотків 

від максимально можливої суми за цей модуль. В такому випадку можливе повторне 

перескладання змістового модуля у терміни встановлені НПП. 

Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни після складання модулів та 

підсумкового контролю виставляється як сума набраних здобувачем балів упродовж 

семестру та балів, набраних на підсумковому контролі. 

До підсумкового контролю допускаються здобувачі, які виконали всі завдання, 

передбачені для даної навчальної дисципліни і за рейтинговим показником набрали не 

менше ніж 35 балів. 

Якщо у підсумку здобувач отримав за рейтинговим показником оцінку «FХ», він 

допускається до повторного складання підсумкового контролю з дисципліни. Здобувач, 

допущений до повторного складання підсумкового контролю зобов’язаний у терміни, 

визначені деканатом, перездати невиконані (або виконані на низькому рівні) завдання 

поточного контролю і скласти підсумковий контроль. Рейтинговий показник з навчальної 

дисципліни при цьому визначається за результатами повторного складання підсумкового 

контролю і не впливає на загальний рейтинг здобувача. 

У разі отримання здобувачем за рейтинговим показником оцінки «F», він повинен 

пройти повторний курс вивчення цієї дисципліни впродовж наступного семестру 

(навчального року) за графіком, встановленим деканатом. Бали, отримані здобувачем при 

вивченні дисципліни у попередній період, анулюються. 
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7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

В рамках вивчення дисципліни «Гроші та кредит» передбачено проведення: 

1) лекцій, які можна поділити на вступні, тематичні, заключні, оглядові, установчі, для 

яких планується використання мультимедійного комплексу; 

2) семінарські заняття, на яких передбачається розгляд теоретико-методичних основ 

грошей та сутності кредиту. З метою кращого засвоєння матеріалу планується використання 

тестів, кросвордів, рефератів, ситуаційних задач тощо. По окремих темах планується 

проведення дискусії із застосуванням методик рольових тріад; 

3) самостійна робота студентів буде проводитися з використанням різноманітних 

дидактичних методів навчання. 

Дисципліна «Гроші та кредит» передбачає використання таких методів навчання: 

– словесні методи навчання: лекція, розповідь, бесіда.  

– наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження.  

– практичні методи навчання: вправи, практичні роботи.  

– за характером пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, 

частково-пошукові.  

– методи стимулювання навчальної діяльності - метод навчальної дискусії.  

– методи контролю і самоконтролю у навчанні - метод усного контролю (індивідуальне, 

фронтальне опитування і комбіноване), метод письмового контролю 
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8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» освітньої програми 

фінанси, банківська справа та страхування закладена 100-бальна шкала (максимально 

можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю знань з 

дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-дослідної 

роботи тощо).  

Для забезпечення оцінювання проводиться поточний (тематичний) та підсумковий 

(екзамен) контроль. Поточний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної 

системи елементів знань та вмінь студентів з того чи іншого модулю. 

При контролі систематичності та активності роботи на практичних заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання практичних робіт; 

повнота, якість і вчасність їх виконання та результати захисту; рівень знань, 

продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях; активність при 

обговоренні питань, що винесені на практичні заняття; результати експрес-контролю тощо. 

При виконанні тематичних завдань оцінюванню в балах підлягають теоретичні знання і 

практичні уміння, яких набули здобувачі після опанування певного змістового модуля. У разі 

невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, здобувачі мають 

право, з дозволу лектора за поданням викладача, який проводить практичні заняття, скласти 

їх до останнього практичного заняття. Час і порядок складання визначає викладач, що веде 

практичні заняття. 

Знання здобувача з певного модуля вважаються незадовільними, за умови коли сума 

балів його поточної успішності та за тематичний контроль складають менше 61% від 

максимально можливої суми за цей змістовий модуль. В такому випадку можливе повторне 

перескладання модуля у терміни встановлені викладачем. 

Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни після складання змістових модулів та 

підсумкового контролю виставляється як сума набраних студентом балів протягом семестру 

та балів набраних здобувачем на підсумковому контролі. 

До підсумкового контролю допускаються здобувачі, які виконали всі завдання, 

передбачені для даної навчальної дисципліни і за рейтинговим показником набрали не менш 

як 35 балів. 

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання здобувачів на 

заключному етапі вивчення дисципліни і проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді екзамену в термін, встановлений графіком навчального процесу та в обсязі 

навчального матеріалу, визначеному даною робочою програмою навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль може здійснюватися у формі усного іспиту або у формі тестових 

завдань. Зміст і структура контрольних завдань, екзаменаційних білетів та критерії 

оцінювання визначаються рішенням кафедри. 

Якщо у підсумку здобувач отримав за рейтинговим показником оцінку “FX”, то він 

допускається до повторного складання підсумкового контролю з дисципліни. Здобувач,  

допущений до повторного складання підсумкового контролю зобов’язаний у терміни, 

визначені деканатом, перездати невиконані (або виконані на низькому рівні) завдання 

поточно-модульного контролю і скласти підсумковий контроль. 

У разі отримання здобувачем за рейтинговим показником оцінки “F”, то він повинен 

пройти повторний курс вивчення цієї дисципліни протягом наступного семестру 

(навчального року) за графіком, встановленим деканатом. Бали, отримані при вивченні 

дисципліни у попередній період, анулюються. 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Гроші та кредит» здійснюється на основі 

результатів:  

 поточного контролю з кожної теми дисципліни у формі опитування, виступів на 

семінарських та практичних заняттях, тестів, проведення контрольних робіт з врахуванням 
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виконання завдань для самостійної роботи;  

 проведення тестового контролю за змістовими модулями 1,2,3. При виконанні 

модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають теоретичні знання і 

практичні уміння, яких набули здобувачі після опанування певного змістового модуля. 

Поточний контроль може проводитися письмово у формі тестів або завдань; 

 виконання і захисту індивідуальної контрольної роботи (для студентів заочної форми 

навчання). 

 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  «Гроші та 

кредит» (денна форма навчання) 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
ЗМІСТОВИЙ 

МОДУЛЬ 2 
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Кількість балів 

за змістовий 

модуль 

32 16 22 

70 30 100 

Тема Т
 1

 

Т
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Т
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Т
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Т
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Т
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Т
 7

 

Т
 8
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Т
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0
 

Т
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Т
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Т
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3
 

Т
 1

4
 

Т
 1

5
 

 

Сума балів, 

всього 
3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 4 3 3 3 13 

Практичні 

заняття 
2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2  2 2 2  

Самостійна 

робота, в т.ч. 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 4 1 1 1 13 

питання 

винесені на 

самостійне 

опрацювання 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1  

участь у конфе-

ренціях, круглих 

столах, публіка-

ція тез, статей, 

презентація 

реферату 

                 10 

Змістовий 

контроль 
        8     4    3 

 

Максимальна сума балів поточного контролю – 70, які розподіляються наступним 

чином: 

- активність роботи протягом семестру не може перевищувати 30 балів; 

- виконання змістових модульних завдань (3 модулів) – не більше 40 балів. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

1. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;  

2. Виконання самостійної роботи; 

3. Виконання змістових модульних завдань. 

(1) При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях 

оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських 

заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, 

правильність написання письмового контролю на семінарському занятті; результати бліц-

опитування. 

Система оцінювання активності роботи: 

а) відповідь з питань семінарів – 0; 1; 1,5 бали.  

б) змістовні доповнення при обговоренні питань семінарів – 0,5 бала. 

в) бліц-опитування – 0,5; 1 бал. 
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г) письмовий контроль – 0; 1; 2 бали. 

(2) При контролі виконання самостійної роботи оцінці підлягають: написання та 

презентація рефератів, підготовка міні-лекцій з проблемних питань, складання комплексного 

або тематичного фінансових кросвордів, тематичних тестів. Система оцінювання 

самостійних завдань (з градацією 0,2 балів): 

д) підготовка та презентація реферату – 0 – 3 бали. 

е) міні-лекція з проблемних питань – 0 – 3 бали. Критеріями оцінки міні-лекції є її 

змістовність, структурованість, зрозумілість і лаконічність. 

є) складання комплексного фінансового кросворду – 0 – 3 бали. 

ж) складання тематичних тестів – 0 – 3 бали. 

з) участь у конференціях, круглих столах, публікація тез, статей – 0 – 5 бали. 

Пункти д) – з) – за вибором студента. 

(3) При контролі виконання змістових модульних завдань оцінці підлягають теоретичні 

знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування тем певного змістового 

модуля. Система оцінювання виконання завдань змістового модуля: змістовий модуль 1 від 0 

– 8 балів, змістовий модуль 2 від 0 – 4; змістовий модуль 3 від 0 до 4. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  «Гроші та кредит»  

(заочна форма навчання) 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
ЗМІСТОВИЙ 
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Кількість балів 

за змістовий 

модуль 

15 15 40 

70 30 100 

Тема Т
 1
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Т
 3
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1
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 1
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Т
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Сума балів, 

всього 
        15     15    40 

в т.ч. за видами 

робіт:  

- практичні 

заняття, 

змістовий 

контроль 

        15     15    15 

- контрольна 

робота 
                 25 

 

Поточний контроль за кожним змістовим модулем для заочної форми навчання 

здійснюється за допомогою тестового опитування, в основу якого покладено пройдений 

матеріал та охоплюються основні його поняття та категорії. За кожним опрацьованим 

модулем студент отримує 30 запитань із чотирма поданими відповідями, одна з яких є 

правильною. За кожен блок тестових вправ максимально можна отримати 15 балів. 

Однією з форм самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» освітньої програми фінанси, 

банківська справа та страхування є виконання контрольної роботи. Контрольна робота 

складається з 3 теоретичних питань і 1 ситуаційного практичного завдання. Контрольна 

робота виконується здобувачем особисто та захищається окремо від самостійної 

Максимальна сума балів – 25. 
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Критерії оцінювання знань студентів при виконанні  
та захисті контрольної роботи  

 1. Текст контрольної роботи 15 балів 

1.1 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також 
поставленим цілям і завданням, пропорційність структури роботи 

 

5 1.2 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, оформлення 
титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, 
міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 
1.4 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. 

Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. 
Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність формулювання 
власної думки студента – автора) 

5  

1.5 Правильність виконання практичного ситуаційного завдання. 
обґрунтованість висновків. Правильно вказані нормативні документи 

5 

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 
2.1 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти 

сутність і результати дослідження. 
5 

2.2 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, здатність 
аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди 

5 

Підсумковий контроль. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Гроші та кредит» може здійснюватися у формі 

усного іспиту (а) або у формі тестових завдань (б). 

А. Екзаменаційний білет складається із 3 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 

від 0 до 10 балів : 

Повна відповідь на питання, яка оцінюється 8-10 балів, повинна відповідати таким 

вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та 

законів; 

3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-

програмного матеріалу; 

4) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та 

самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання історії створення таких теорій та 

еволюції поглядів основних представників; 

5) уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і 

характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

6) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання; 

7) використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних 

періодів, які підтверджують тези відповіді на питання; 

8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та 

міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того 

потребують; 

9) знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-фінансових 

установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному 

питанні; 

10) засвоєння основної та додаткової літератури. 

Відповідь на питання оцінюється в 5-7 бали, якщо: 

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, 

вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання);  або, якщо: 

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені 

значні помилки під час: 

а) використання цифрового матеріалу; 
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б) посилання на конкретні історичні періоди та дати; 

в) формулювання назв значних фінансових та кредитних установ та завдань, які перед 

ними ставляться, а відносно міжнародних (особливо учасником яких є Україна) — у переліку 

країн учасниць; 

г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних 

концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання. 

Відповідь на питання оцінюється в 0-5 бали, якщо: 

1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито трьох чи більше пунктів, зазначених 

у вимогах до нього; 

2) одночасно присутні два чи більше типи недоліків, які окремо характеризують 

критерій оцінки питання в 2 бали; 

3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи 

загальновизнаним; 

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, 

неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на 

нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді. 

Б. Тестові завдання. На іспит виноситься 2 варіанта тестових завдань, кожен з яких 

містить 50 тестів. За 1 правильно вирішене тестове завдання студент отримує 1,7 бала. Тобто 

за 50 правильно вирішених тестів – 30 балів. Виконання студентами екзаменаційного 

завдання повинно носити виключно самостійний характер.  

 

 

9. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 
зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 
складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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