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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 (інтегральна компетентність) – 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 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. 
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– 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. 

Відповідно до поставлених цілей, проведення семінарських та практичних 

занять передбачає застосування модульно-рейтингової системи контролю знань 

студентів з використанням інноваційних технологій проведення знань, 

застосуванням інтерактивної методики проведення знань, стимулюванням 

науково-дослідної роботи студентів.  

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний 

рівень сформованості вмінь:  

– репродуктивний – вміння відтворювати знання, передбачені навчальною 

програмою; 

– 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. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ 

РОБОТИ  

 

Для більш глибокого вивчення дисципліни, опанування теоретичного 

матеріалу, засвоєння відповідної термінології, ознайомлення з необхідними 

літературними джерелами у відведений для самостійної роботи час – 

навчальним планом передбачено виконання студентами заочної форми 

навчання контрольної роботи з дисципліни «Гроші та кредит». 

Контрольна робота є одним із видів самостійного вивчення курсу, 

допомагає набути навички самостійної роботи, пошуку літератури, викладу 

змісту теми на підставі вивченого. 

Зміст контрольної роботи визначається навчальною програмою 

дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

При написанні контрольної роботи, студент використовує систему 

навчально-методичних засобів, передбачених програмою, для вивчення даної 

дисципліни, а саме: підручники, навчальні та методичні посібники, конспекти 

лекцій, відповідну наукову й періодичну літературу, нормативно-правову базу. 

Студент повинен на основі вивчення відповідної літератури самостійно 

розкрити зміст теоретичних питань. 

Дисципліна «Гроші та кредит» викладається для студентів заочної форми 

у другому році підготовки у ІV семестрі – вид контролю екзамен. Контрольна 

робота виконується відповідно до навчального плану. 

Контрольна робота складається з чотирьох питань, які приведені в 

методичних вказівках і визначаються по таблиці. Номера питань на перетині 

ліній, що відповідають двом останнім цифрам залікової книжки. Наприклад, 

при шифрі 1152 питання будуть 7,73,86,108. 

Контрольна робота повинна мати титульний лист. Титульна сторінка 

контрольної роботи заповнюється у відповідності до вимог. На титульному 

листі обов’язково проставляється номер варіанту і підпис студента.  

В тексті контрольної роботи повинен бути вказаний номер питання і його 

зміст. Відповіді повинні бути короткими, але змістовними, в них доцільно 

наводити приклади з врахуванням дії сучасного нормативно-правового 

забезпечення, функціонування фінансової роботи НБУ, системи комерційних 

банків, підприємств, фізичних осіб тощо.  

Для виконання контрольної роботи необхідно використовувати Закони 

України, постанови Верховної Ради України, Укази Президента і рішення 

Кабінету Міністрів України, постанови Правління Національного банку 

України, що регламентують питання грошово-кредитного регулювання та 

управління грошово-кредитними відносинами на макрорівні, навчальні 

посібники, підручники тощо. Об’єм роботи не повинен перевищувати 18 

сторінок аркушів формату А4 у вигляді комп’ютерного набору або 24 сторінок 

учнівського зошита.  

Виконану роботу необхідно представити на початку екзаменаційної сесії 

(але не пізніше як за 10 календарних днів до здачі заліку чи екзамену) в 
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методичний кабінет кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

факультету економіки і підприємництва Уманського НУС (для реєстрації). 

Викладач призначає день захисту контрольної роботи згідно до встановленого 

графіку. 

Допущена до захисту контрольна робота вважається зарахованою, якщо 

студент вірно відповів на поставлені викладачем питання стосовно даної 

роботи. Зарахована робота залишається у викладача. Не зарахована робота 

повертається студенту, повинна бути допрацьована з урахуванням зауважень 

рецензента і представлена повторно. 

Студенти, які не виконали контрольну роботу, або виконали її 

незадовільно, до здачі іспиту не допускаються. 

Перелік теоретичних питань можна використовувати при підготовці до 

екзамену. 
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4. ПИТАННЯ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

1. Гроші як продукт розвитку товарного виробництва. 

2. Роль грошей як загального еквіваленту. 

3. Суть грошей та їх еволюція. 

4. Гроші як гроші і гроші як капітал. 

5. Демонетизація золота: причини та механізм. 

6. Роль грошей у період переходу економіки України до ринкових відносин. 

7. Поняття неповноцінних грошей та характеристика їх різновидів.  

8. Роль держави у творенні кредитних грошей. 

9. Різновиди сучасних кредитних грошей. 

10. Характеристика банкноти, «класична» і сучасна банкнота.  

11. Депозитні та квазігроші. 

12. Вартість грошей. Чинники, що обумовлюють вартість неповноцінних 

грошей. Форми прояву вартості грошей. 

13. Функції грошей. 

14. Методи регулювання готівкового обігу. 

15. Санкції за порушення норм готівкового обігу. 

16. Закони грошового обігу. 

17. Якісні властивості грошей, їх форми та характеристика. 

18. Роль грошей у розвитку економіки: кількісний та якісний аспекти. 

19. Еволюція ролі грошей в економіці України. 

20. Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних 

постулатів. 

21. Внесок М. І. Туган-Барановського у розвиток монетаристської теорії. 

22. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей. 

23. Сучасний монетаризм. Внесок М. Фрідмена у монетаристську теорію. 

24. Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній 

теорії грошей. 

25. Сутність та економічна основа грошового обороту. 

26. Модель грошового обороту.  

27. Характеристика окремих потоків грошового обороту та їх взаємозв'язку. 

28. Порядок балансування грошових потоків у окремих суб'єктів та в 

грошовому обороті в цілому. 

29. Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та за 

економічним змістом. 

30. Грошова маса: сутність, склад та фактори зміни обсягу і структури. 

31. Характеристика базових грошей та грошових агрегатів. 

32. Швидкість обігу грошей, її сутність, порядок визначення, фактори впливу 

та роль у макроекономічній ситуації. 

33. Механізм зміни маси грошей в обороті. Роль комерційних банків у цьому 

механізмі. 

34. Грошово-кредитний мультиплікатор, його механізм та значення.Вимоги 

до організації готівкових розрахунків 

35. Порядок оформлення касових операцій 
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36. Порядок ведення касової книги 

37. Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та 

розрахунку ліміту каси. 

38. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. 

39. Безготівковий грошовий обіг (класифікація). 

40. Сутність та принципи організації безготівкових розрахунків. 

41. Види рахунків та порядок їх відкриття. 

42. Загальні правила документообігу 

43. Основні форми розрахунків в безготівковому грошовому обігу. 

44. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень 

45. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень 

46. Примусове списання коштів 

47. Договірне списання 

48. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків 

49. Розрахунки за акредитивами 

50. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості 

51. Порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках 

клієнтів 

52. Сутність, особливості функціонування та інструменти грошового ринку. 

53. Інституційна модель грошового ринку. 

54. Структура грошового ринку за окремими критеріями. Характеристика та 

взаємозв'язок окремих сегментів ринку. 

55. Попит на гроші: сутність, цілі та мотиви попиту на гроші. 

56. Чинники, що впливають на попит на гроші. Крива попиту на гроші. 

57. Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та чинники 

зміни. Крива пропозиції грошей. 

58. Грошовий ринок, його сутність та особливості. 

59. Структура грошового ринку, характеристика його складових. 

60. Рівновага попиту і пропозиції та процент. 

61. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку. 

62. Ринок цінних паперів. 

63. Класифікація ринку цінних паперів. 

64. Деривативи: сутність та види. 

65. Визначення курсу цінних паперів (акції, облігації). 

66. Професійна діяльність на фондовому ринку. 

67. Сутність, призначення та основні елементи грошової системи. 

68. Характеристика основних видів грошових систем та їх еволюція. 

69. Створення та розвиток грошової системи України. 

70. Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі державного 

регулювання грошового обороту. Дискусії щодо переваг та недоліків кожної з 

них.  

71. Грошово-кредитна політика Національного банку України. 

72. Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики. 

73. Проблема монетизації бюджетного дефіциту в Україні. 



11 

 

74. Проблема монетизації валового внутрішнього продукту в Україні. 

75. Сутність, закономірності розвитку та види інфляції. Способи 

вимірювання інфляції. 

76. Причини інфляції. Монетаристський та кейнсіанський підходи щодо 

визначення причин інфляції. 

77. Економічні та соціальні наслідки інфляції. 

78. Особливості інфляції в Україні. 

79. Державне регулювання інфляції: основні напрямки та інструменти. 

80. Сутність, цілі та види грошових реформ. 

81. Особливості проведення грошової реформи в Україні. 

82. Валюта: сутність, види, конвертованість. 

83. Валютний ринок: сутність та структура, чинники, що визначають 

кон'юнктуру валютного ринку. 

84. Функції та операції валютного ринку. 

85. Валютний курс: сутність, роль та фактори, що визначають його динаміку 

та рівень. 

86. Економічні основи, режими та методи регулювання валютних курсів.  

87. Поняття та призначення валютних систем. Елементи національної 

валютної системи.  

88. Розвиток валютної системи в Україні. 

89. Валютна політика та валютне регулювання, їх особливості в Україні. 

90. Платіжний баланс: сутність, структура та роль у механізмі валютного 

регулювання. 

91. Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль у механізмі 

валютного регулювання. 

92. Світова валютна система: поняття, елементи, етапи розвитку. 

93. Сучасна європейська валютна система, її формування та перспективи 

розвитку. 

94. Сутність, елементи та світової валютної системи. 

95. Створення єдиної валюти на Європейському континенті. 

96. Загальні передумови та економічні причини, що визначають необхідність 

кредиту. 

97. Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв'язок з іншими 

економічними категоріями. 

98. Стадії та закономірності руху кредиту на мікро- і макрорівні. Принципи 

кредитування. 

99. Форми та види кредиту, критерії їх класифікації та розвиток в Україні. 

100. Функції кредиту. 

101. Банківський кредит в Україні. 

102. Характеристика міжгосподарського кредиту, його переваги та недоліки. 

103. Характеристика споживчого кредиту. Особливості його розвитку в 

Україні. 

104. Характеристика державного кредиту. Особливості його розвитку в 

Україні. 
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105. Характеристика міжнародного кредиту. Особливості його розвитку в 

Україні. 

106. Класифікація видів лізингу. 

107. Механізм лізингового кредитування. 

108. Лізинговий кредит в Україні. 

109. Іпотечний кредит як специфічна форма кредиту. 

110. Факторинг: сутність та види. 

111. Види факторингових угод. 

112. Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції. 

113. Сутність позичкового процента, його функції та чинники. 

114. Роль кредиту в розвитку економіки. 

115. Іноземні кредити в економіці України. 

116. Інфраструктура кредитних систем. 

117. Розвиток кредитних відносин в Україні в умовах ринкових відносин. 

118. Відносини по зменшенню ризику неповернення позик. 

119. Сутність, призначення та види фінансового посередництва. 

120. Банківська система: сутність, принципи та особливості побудови 

банківської системи в Україні. 

121. Поняття банку, місце банків на грошовому ринку. 

122. Функції та роль банків. 

123. Сутність, принципи побудови та функції банківської системи. 

124. Особливості розвитку та побудови банківської системи в Україні. 

125. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості 

функціонування в Україні. 

126. Центральні банки: сутність, призначення, правовий статус, організаційна 

структура. 

127. Характеристика функцій НБУ. 

128. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків. 

129. Пасивні операції комерційних банків. 

130. Активні операції комерційних банків. 

131. Банківські послуги. 

132. Міжнародний валютний фонд: цілі, порядок створення, формування 

ресурсів. 

133. Світовий банк – поняття, структура і завдання.  

134. Європейський банк реконструкції та розвитку. 

135. Міжнародний банк реконструкції і розвитку: призначення, формування 

ресурсів, відносини з Україною. 

136. Стан та перспективи співробітництва України з МВФ. 

137. Стан та перспективи співробітництва України зі Світовим банком. 

138. Стан та перспективи співробітництва України з ЄБРР. 

139. Регіональні валютно-кредитні установи 
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Номера питань до контрольної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» 
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5. 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, самостійна та індивідуальна робота, контрольні 

заходи).  

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 тощо.  

Поточний контроль – це один із видів контролю стану засвоєння знань та 

вмінь здобувача з модуля навчальної дисципліни. Включає оцінювання знань 

студента під час проведення практичних (семінарських) занять, виконання 

завдань самостійної роботи і проведення модульного контролю.  

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 
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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 

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, 

лабораторне, 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.  

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, 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;  
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- 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, 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. 
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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. 
 

6. 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. 

Під час вивчення дисципліни «Гроші та кредит» використовуються 

наступні методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

словесні – розповідь-пояснення, лекція (лекція-бесіда, лекція-конференція); 

наочні – ілюстрація, демонстрація, самостійне спостереження; практичні – 

розв’язання ситуативних практичних завдань, виконання практичних робіт; 

індуктивні – узагальнення матеріалу від часткового до загального; дедуктивні – 

деталізація матеріалу від загального до конкретного; репродуктивні – 

відтворення як засіб повторення поданого навчального матеріалу; творчі, 

проблемно-пошукові, частково-пошукові – виконання самостійної роботи та 

самонавчання на основі конспектів лекцій, навчальних підручників і 

посібників, навчальних мультимедійних матеріалів, наукової й іншої 

рекомендованої літератури; навчальна робота під та поза керівництвом 
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викладача – виконання самостійної роботи, індивідуальне вирішення 

ситуаційних профільних завдань; метод навчальної дискусії; інтерактивні – 

кейс-метод, робота в малих групах, дискусії, презентації, ділові та рольові ігри 

тощо; метод усного контролю (індивідуальне, фронтальне опитування і 

комбіноване), метод письмового контролю; бінарні, інтегровані: наочно-

ілюстративний; наочно-проблемний; наочно-практичний.  

На практичних та семінарських заняттях передбачається розгляд 

теоретико-методичних та практичних основ функціонування грошової, 

кредитної та валютної системи. З метою кращого засвоєння матеріалу 

планується використання тестів, кросвордів, рефератів, ситуаційних задач 

тощо. В розрізі окремих тем планується проведення бесід та дискусії. Крім 

того, під час вивчення дисципліни використовується тестовий контроль знань 

(як за результатами вивчення окремих тем предмету, так і за результатами 

вивчення модулів).  

Дистанційні технології навчання є однією з форм індивідуалізації 

освітнього процесу, що ґрунтується на принципах відкритого навчання з 

широким використанням комп’ютерних навчальних програм різного 

призначення та створює інформаційне освітнє середовище для передачі веб-

ресурсів навчальних дисциплін і взаємодії між учасниками. Дистанційне 

навчання в Уманському НУС здійснюється відповідно до положення «Про 

організацію поточного, семестрового контролю та проведення атестації 

здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій в Уманському 

національному університеті садівництва» 

(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-

pro-organizaciyu-potochnogo-semestrovogo-kontrolyu-ta-provedennya-atestacii-

zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih-tehnologij.pdf). Матеріали 

курсу «Гроші та кредит» розміщені на платформі Moodle 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=159. У разі запровадження 

карантинних обмежень проводяться відеоконференції в форматі лекцій або 

семінарів. Зв'язок студентів з викладачем забезпечують різноманітні сучасні 

платформи, такі як: Zoom, Google Meet, Viber, Moodle, електронна пошта тощо. 

 

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача 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 
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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 
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контрольних робіт з врахуванням 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» (заочна форма навчання) 
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                 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 освіти заочної форми 

навчання 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. 
 

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 
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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; 

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати; 
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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.  

 

 

 

8. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою для заліку 

90 – 100 А відмінно   

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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9. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ  

З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ 

ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ 

 

 

Тема 1. Сутність і функції грошей 

Гроші – специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-

який інший, тобто є загальним еквівалентом. 

Гроші виконують ряд важливих функцій: 

Міра вартості – це функція, в якій гроші забезпечують вираження і 

вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни. Для забезпечення 

виконання грошима функції міри вартості держава у законодавчому порядку 

впроваджує масштаб цін, та встановлює певну грошову одиницю розрахунків – 

національну валюту. 

Засіб обігу – це функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і 

забезпечують їх обіг. 

Засіб нагромадження – це функція, що пов'язана із здатністю грошей 

бути засобом збереження вартості, представником абстрактної форми 

багатства. Сутність цієї функції полягає в тому, що гроші виходять зі сфери 

обігу і перетворюються на скарб. 

Засіб платежу – це функція, в якій гроші обслуговують погашення 

різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин, що 

виникають у процесі розширеного відтворення. 

Світові гроші – це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в 

міжнародному економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин 

між країнами. 

Інформаційна функція – це функція грошей, в якій вони виступають як 

засіб інформаційного забезпечення розвитку економіки як на макрорівні, так і 

нарівні суб'єкта господарювання й окремої особи. 

В економічній літературі традиційно виділяють дві основні концепції 

походження грошей: 

 раціоналістична – гроші виникли внаслідок угоди між людьми або 

запроваджені законодавчими актами держави для полегшення обміну товарів. 

Послідовники: Аристотель, Д.Юм, Дж.Берклі, Дж.Стюарт, П.Самуєльсон та ін.; 

 еволюційна – гроші в найпростіших проявах виникли на ранніх 

ступенях розвитку суспільства, коли ні фактор взаємної домовленості, ні 

держава, не могли відігравати істотної ролі у формуванні економічних 

відносин, це є тривалий еволюційний процес, зумовлений стихійним розвитком 

товарного виробництва та обміну, у зв’язку з чим певний товар зайняв місце 

загального еквівалента. Послідовники: А.Сміт, Д.Рікардо, К.Маркс та ін. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
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За критерієм матеріально-речового змісту розрізняють дві групи носіїв 

грошових властивостей: повноцінні (товарні та металеві) і неповноцінні 

(паперові та кредитні): 

 Повноцінні – це гроші, номінальна вартість яких відповідає вартості 

благородного металу, що міститься в них. До повноцінних відносять товарні та 

металеві гроші. 

 Неповноцінні гроші – це гроші, які не мають власної 

субстанціональної вартості. До них відносяться паперові, кредитні гроші та 

білонна монета. 

 Змішані форми грошей – гроші, якими користувалися в період 

переходу від повноцінних до неповноцінних грошей 

Вартість грошей, як засобу обігу, визначається їх купівельною 

спроможністю. Купівельна спроможність не обов'язково повинна бути 

обумовлена реальною вартістю, наприклад, вартістю золота, з якого гроші 

виготовлені або на яке вони легко і гарантовано можуть бути обмінені (золотий 

запас). Вона визначається довірою до емітенту власників грошових коштів. 

Гроші з’явилися у процесі обміну на певному щаблі розвитку усіх 

народів, тобто в процесі еволюції. В своїй еволюції гроші пройшли такий шлях, 

вони виступали в формі товарних, металевих, паперових, кредитних та 

кредитно-електронних грошей. 

Спочатку роль грошей виконували товари, предмети першої 

необхідності. Так, у народів, що займалися полюванням, грішми були шкіри й 

хутро; вирощуванням худоби – різноманітна худоба; землеробством – 

хліборобські продукти (зерно, хліб тощо). У Новій Гвінеї роль грошей 

виконували раби, у Норвегії – сушена риба, в Ефіопії – сіль, у Центральній 

Африці – тканини, в Індії – мушлі каурі.  

У міру подальшого розширення і поглиблення товарно-грошових 

відносин, ринок поставив перед грошовим товаром нові вимоги: гроші мають 

бути однорідними, портативними, економічно подільними, здатними тривалий 

час зберігати свою вартість. Попередні гроші вже не відповідали таким 

вимогам. На їхнє місце ринок стихійно висунув металеві гроші (мідні, срібні, 

золоті монети), які мали різні форми: спочатку штучні, потім – вагові. 

Історично паперові гроші виникли з металевого обігу і з'явилися в 

обороті як замінники срібних або золотих монет, що раніше знаходилися в 

обігу. 

Кредитні гроші виникають з розвитком товарного виробництва, коли 

купівля-продаж здійснюється з розстрочкою платежу (в кредит). Кредитні 

гроші пройшли наступний шлях розвитку: вексель, банкнота, чек, депозитні та 

електронні гроші, кредитні картки. 

Вексель – це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове 

зобов’язання векселедавця сплатити після настання певного терміну визначену 

суму грошей власнику векселя. 

Банкнота – грошовий знак різного номіналу, що випускається 

центральним (емісійним) банком країни. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
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Чек – вид кредитних грошей, встановленої форми, який містить 

безумовний наказ власника рахунку в банку виплатити держателю чека 

зазначену суму. 

Депозитні гроші – це неповноцінні знаки вартості, не мають речового 

виразу й існують лише у вигляді депозитів на рахунках у банках. 

Банківська платіжна картка – це пластиковий ідентифікаційний засіб, 

за допомогою якого можна керувати банківським рахунком, тобто здійснювати 

оплату за товари, послуги та отримувати готівкові кошти. 

Банківські платіжні картки можна класифікувати за такими ознаками: 

– за платіжною системою: внутрішньодержавні (діють лише на 

території певної країни) та міжнародні (працюють на території декількох 

країн); 

– за видом власності: особисті (видаються фізичній особі, яка має 

право розпоряджатися рахунком на власний розсуд) та корпоративні (видають 

суб’єктам підприємницької діяльності: як юридичним так і фізичним особам); 

– за умовами розрахунків, що проводяться: дебетові (клієнт 

проводить розрахунки у межах залишку коштів на картковому рахунку), 

кредитні (розрахунки проводяться за рахунок банківського кредиту) та 

дебетово-кредитні (розрахунки здійснюються у межах залишку коштів на 

картковому рахунку, а за їх нестачі – за рахунок банківського кредиту); 

–  за типом носія інформації: магнітні (містять магнітну стрічку, що 

дозволяє зберігати інформацію, яка зчитується спеціальним пристроєм) та 

смарт-картки (з розміщеними інтегральними мікросхемами чіпами, що є 

носіями інформації); 

– за способом розрахунків: електронний гаманець (дає можливість 

держателю в межах ліміту платити за товари без введення коду) та електронний 

чек (кошти за операціями обліковують на окремому чековому картрахунку, 

відкритому в емітента). 

Схематично гроші можна переділити за шістьма основними критеріями.  

Так, за територією обслуговування гроші бувають загальнодержавними, 

місцевими, відомчими, приватними й міжнародними. 

– Загальнодержавні – це гроші, що емітуються державою та 

обслуговують торгівлю в межах усієї країни.  

– Місцевими вважають гроші, емітовані в межах окремих населених 

територій (область, місто, селище) з метою забезпечення їхніх інтересів у 

справедливому обміні.  

– У випадках незбалансованого розвитку економіки під впливом війн 

чи інфляції окремі відомства з метою забезпечення своїх інтересів здійснюють 

власну емісію відомчих грошей.  

– У періоди поглиблення економічної кризи за невпевненості або 

відсутності захисту грошового обігу з боку місцевих територіальних органів 

ініціатива емітування грошей переходить до суб'єктів господарювання 

(підприємств, спілок, громад). Так виникають приватні гроші. Тобто, 

приватними вважають грошові знаки, які випускаються окремими 
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підприємствами та організаціями для забезпечення власних розрахункових 

операцій.  

– Міжнародні гроші служать насамперед для обслуговування 

міжнародної торгівлі.  

За функціональним призначенням розрізняють гроші обігові, кредитні, 

ювілейні та пробні.  

– Обіговими є гроші, що призначені та повністю задовольняють усі 

вимоги обміну, мають найкращі властивості за конкретних умов.  

– Кредитні гроші – це засоби розрахунку за конкретно визначених 

умов, коли контрагенти, які їх одержують, вірять у можливість використати їх 

як платіж у майбутньому. Спершу ними були векселі, а згодом стали паперові 

гроші. 

– Ювілейні гроші – це такі гроші, що випускаються з метою 

увіковічення певних подій, відомих особистостей в історії.  

– Пробні гроші призначені для наочного втілення запропонованих 

проектів перед завершальним узгодженням форми, матеріалу та дизайну 

майбутніх емісій. 

Поділ грошей за формою відображав і супроводжував їх еволюцію 

впродовж тисячоліть. Як відомо, з-поміж металевих грошей перемогу здобула 

кружкоподібна форма, яка меншою мірою зношується та є більш компактною. 

З виникненням паперових грошей відразу перемогла листоподібна форма. Ці 

дві форми домінують серед інших, які називають нестандартними. 

За матеріалами виготовлення розрізняють металеві, паперові, 

пластикові, з інших матеріалів та без матеріального втілення. 

– Найчастіше для виробництва металевих грошей – монет 

використовувалися золото, срібло, мідь, нікель, цинк, алюміній, залізо та 

сплави на їх основі. їхнє виготовлення здійснювалося здебільшого двома 

способами – литтям і карбуванням. 

– Паперові гроші виготовлялися з паперу найкращої на той час 

якості. Перші паперові гроші на українських землях з'явилися в обігу в другій 

половині XVIII ст. (австрійські та російські). Першими загальнодержавними 

паперовими українськими грішми був кредитовий білет номіналом 100 

карбованців, який вийшов в обіг 1918 р.  

– Пластикові гроші є замінниками паперових грошей.  

– Виготовлення грошей з інших матеріалів відповідає різним 

періодам еволюції грошей, коли здійснювався пошук товарів – замінників 

грошей (шкури тварин, сушена риба, мушлі каурі тощо). 

– Компанія CSIRO допомогла резервному банку Австралії розробити 

та випустити першу у світі 100-доларову полімерну банкноту, створивши, за 

їхнім твердженням, найбезпечнішу валюту у світі. Протягом сотень років 

банкноти, як ми вже знаємо, виробляли з паперу. Сьогодні фірми, що 

випускають банкноти, зіштовхуються з усе складнішими методами підробок, і є 

серйозні побоювання, що папір буде завжди залишатися матеріалом для 

виробництва банкнот. 
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– Гроші без матеріального втілення виникли з появою депозитних 

грошей, які переміщаються по рахунках суб'єктів економічної діяльності в 

банках. Різновидом депозитних є електронні гроші, рух яких здійснюється 

автоматично за допомоги комп'ютерних систем за розпорядженням власників 

рахунків. Матеріальним носієм електронних грошей є пластикові картки – 

іменний документ, що видається банком власникові поточного рахунку. 

Критерій поділу грошей за видом забезпеченості має в основі глибокий 

економічний зміст. У всі часи люди прагнули мати гроші, забезпечені 

дорогоцінними металами (золотом чи сріблом). Коли гроші були виготовлені 

саме з цих металів, їх називали ще повноцінними. Тобто, це були гроші, 

вартість вмісту дорогоцінного металу в яких дорівнювала їхній міновій 

вартості. Іншим видом забезпечення грошей є майно. У 1918 – 1920 рр. 

різноманітні місцеві, відомчі та приватні грошові знаки містили текст про 

забезпеченість даних емісій майном міста, спілки чи підприємства. Останні 

найчастіше забезпечували свої бони товарними запасами. Ідея випуску перших 

українських паперових грошей ґрунтувалася саме на забезпеченні їх майном 

УНР й державною монополією на цукор і борошно. Власне, запаси цих товарів 

були в розпорядженні Української Центральної Ради. Але на майбутнє один 

карбованець мав містити 17,424 частки щирого золота. 

– Незабезпечені гроші – це кредитні гроші декларативного характеру, 

які мають перспективу бути забезпеченими внаслідок майбутніх подій. Після 

другої світової війни практично всі країни відмовилися від забезпечення 

дорогоцінними металами. Одначе на білетах Державного банку СРСР, які мали 

обіг на території України, було задекларовано, що ці білети забезпечуються 

золотом, дорогоцінними металами та іншими активами Державного банку 

(1961-1991 рр.). 

Усі гроші також можна розподілити за відповідністю встановленим 

параметрам. Це означає, що гроші виготовлено у тій формі та з того матеріалу, 

що були задекларовані їх виробником.  

Закон Грешема – економічний закон названий на честь англійського 

фінансиста Томаса Грешема (1519 — 1579) про співвідношення між різними 

валютами. 

 

 

Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 

При підготовці до заняття необхідно розглянути поняття грошей, потім 

проаналізувати їх роль у різних державних документах; потім зупинитися на 

кількісної теорії грошей та її зв’язках з монетарною політикою; розглянути 

основи монетарної політики та визначити її роль в економічному розвитку 

держави; необхідно простежити роль монетарної політики як інструмента 

грошово-кредитної політики держави. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
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Вивчення сутності та функцій грошей, аналіз розвитку та вплив грошей і 

грошової політики на стан економіки країни здійснює грошова (монетарна) 

теорія. 

У монетарній теорії є багато течій і напрямків, що з'явилися в процесі 

розвитку фінансової науки.  

За металістичної теорії – гроші виступають засобом скарбу. Дана теорія 

ототожнює грошовий обіг з товарним обміном і стверджує, що золото і срібло 

вже за своєю природою є грішми. Свій розвиток вона розпочала в епоху 

первинного накопичення капіталу в ХV – ХVII ст. Металістична теорія вважає 

гроші простим засобом обміну, а резервній функції металевих грошей надає 

фундаментального значення. Свого часу ця теорія відіграла позитивну роль у 

боротьбі з псуванням монет. 

Представниками даної теорії були: Вільям Стеффорд, Томас Мен і Девід 

Норс у Англії; А.Монкретьєн у Франції та Ф.Галіні в Італії. 

Номіналістична теорія грошей виникла при рабовласницькому ладі. 

Суть її полягає у запереченні товарної природи грошей і визначенні їх як 

умовних знаків, що позбавлені внутрішньої вартості; гроші можуть бути 

виготовлені з будь-якого матеріалу, цінність грошей визначається за їх 

номінальною вартістю, також є можливість заміни повноцінних грошей 

неповноцінними. 

Ця теорія сформувалася в XVII-XVIII ст., коли грошовий обіг був 

наповнений неповноцінними монетами. Першими представниками 

номіналістичної теорії були англійці Джон Стюарт і Джеймс Берклі. Вони 

вважали, що, по-перше, гроші створюються державою, по-друге, їх вартість 

визначається номіналом, по-третє, суть грошей зводиться до ідеального 

масштабу цін. Наприклад, Дж. Стюарт визначав гроші як масштаб цін з 

рівними розподілами. К. Маркс, критикуючи ці положення, писав, що 

зважувати цукрову голову можна тільки за допомогою гирі, яка сама володіє 

вагою, прийнятою за одиницю. Так і гроші можуть виміряти вартість товарів, 

володіючи самостійною вартістю.  

Отже, номіналісти повністю заперечували вартісну природу грошей, 

розглядаючи їх як технічне знаряддя обміну. 

Кількісна теорія грошей виникла в XVI-XVIII ст., в період відкриття 

Америки, коли в Європу потрапила велика кількість золота та срібла, що 

спричинило різке підвищення ціни на товари. Першим висловив припущення 

про залежність рівня цін від кількості благородних металів французький 

філософ Жан Боден в XVI ст. Цієї ідеї дотримувалися в XVII ст. Ш.Л. 

Монтеск’є, Д. Юм, Дж. Мілль, які, проте, підкреслювали пропорційність між 

зміною кількості грошей в обігу і їх вартості.  

Згідно теорії сучасного монетаризму кількість грошей в обігу є 

визначальним чинником формування господарської кон'юнктури, оскільки 

існує прямий зв'язок між змінами грошової маси в обігу і величиною валового 

національного продукту. 
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Монетаристська теорія виникла в середині 50-х рр. в США як «школа 

Чикаго», на чолі якої стояв М. Фрідмен. Він вважав, що стихійному товарному 

господарству властива особлива внутрішня стійкість, яка обумовлена дією 

ринкових механізмів конкуренції і ціноутворення. Прихильники цієї теорії 

виступають супротивниками кейнсіанської концепції втручання в господарські 

процеси. Вони стверджують, що державні заходи щодо стимулювання попиту, 

які рекомендуються кейнсіанцями, не тільки не покращують стан економіки, 

але і породжують нові диспропорції і кризові спади. Широке розповсюдження 

монетаризм отримав в 70-ті рр., коли він використовувався урядовими 

органами для боротьби із стагфляцією і став теоретичною основою для 

державних програм грошово-кредитного регулювання економіки.  

Не дивлячись на те, що монетаризм має ряд напрямів і теоретиків (К. 

Бруннер, А. Мельцер, Д. Лейдлер і ін.), найпопулярнішою є версія М. 

Фрідмена, яка включає:  

– кількісну теорію грошей, що обґрунтовує причинний зв'язок між 

кількістю грошей в обігу і рівнем товарних цін; 

– монетарну теорію промислових циклів, згідно якої коливання 

господарської кон'юнктури визначаються попередніми змінами грошової маси; 

– особливий «передавальний механізм» дії грошей на реальні чинники 

відтворювання: не через норму відсотка, як вважали кейнсіанці, а через рівень 

товарних цін;  

– положення про неефективність державних заходів економічного 

регулювання у зв'язку з наявністю витрат, що змінюються, між зміною 

грошових показників і реальних чинників виробництва; 

– «монетарне правило» (або правило k – відсотків), згідно якого 

відбувається автоматичне збільшення грошової маси в обігу на декілька 

відсотків в рік незалежно від стану господарства, фази циклу тощо; 

– систему плаваючих валютних курсів для «саморегулювання» 

зовнішньоекономічної рівноваги.  

Застосування на практиці монетаристських ідей урядами Великобританії, 

США, ФРН і інших держав хоча і сприяло уповільненню інфляційних процесів, 

але збільшило розвиток кризових явищ в економіці, стимулювало зростання 

безробіття в цих країнах. 

В даний час існують три основні напрями в теорії інфляції: Кейнсіанська 

теорія інфляції, що викликана надмірним попитом; монетаристська кількісна 

концепція; теорія надзвичайних витрат.  

 

 

Тема 3. Грошовий обіг і грошова маса  

При підготовці до занять необхідно розкрити зміст грошового обігу, 

розглянути класичну модель потоків товарів, послуг і грошей; поняття 

грошового обороту як процесу руху грошей; загальну схему грошового 

обороту; особливості прояву попиту, пропозиції і ціни на грошовому ринку; 

ринок грошей і ринок капіталів; швидкість обігу грошей: поняття, фактори, що 
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визначають швидкість обігу, вплив її на масу і сталість купівельної сили 

грошей; рівняння обміну І.Фішера та формула закону кількості грошей 

К.Маркса; проблеми монетизації і вторинної емісії грошей; грошовий 

мультиплікатор. 

 

Грошовий обіг – це рух грошей, що виражається в їх внутрішньому обігу, 

в готівковій та безготівковій формах, який обслуговує реалізацію товарів, а 

також нетоварні платежі і розрахунки між підприємствами. 

Виходячи з особливостей функціонування грошей і способів платежів 

розрізняють безготівковий і готівковий грошовий обіг.  

Готівковий обіг – це рух готівки у сфері обігу. Він обслуговується 

банкнотами, розмінною монетою і паперовими грошима (казначейськими 

білетами). 

Безготівковий обіг – це зміна залишків грошових коштів на банківських 

рахунках, яке відбувається в результаті виконання банком розпоряджень 

власника рахунку у вигляді чеків, пластикових карток, платіжних доручень, 

казначейський векселів, електронних засобів платежу, інших розрахункових 

документів. 

Грошовий обіг здійснюється між певними суб'єктами ринку і складається 

з певних грошових потоків.  

Грошовий потік – це рух грошей, який має певний напрямок, пов'язаний 

з обслуговуванням руху відповідного потоку товарів та послуг і 

характеризується певними особливостями. Загальна схема руху товарів і 

грошей може бути подана за допомогою моделі кругообігу продуктів і доходів. 

Закон грошового обігу – економічний закон, що регулює кількість грошей 

в обігу.  

Суть основного закону грошового обігу полягає в тому, що в обігу на 

певний відрізок часу має перебувати грошей не більше, ніж це потрібно для 

оплати товарів і послуг за поточними ринковими цінами.  

З розвитком товарного виробництва, грошового обігу, використання 

грошей у функції засобу платежу закон грошового обігу набуває наступного 

вигляду:  

О

ВППбКСц
Кг


 , 

де Кг – кількість грошей, яка необхідна для обігу товарів протягом 

певного періоду; 

Сц – сума цін реалізованих товарів і послуг; 

К – сума цін товарів проданих в кредит, термін оплати яких не настав; 

Пб – сума платежів по борговим зобов’язанням; 

ВП – сума платежів, що взаємопогашуаються. 

Таким чином, на кількість грошей, необхідних для обігу, впливають 

різноманітні чинники, які залежать від умов розвитку виробництва. Одним з 

них є зміна кількості товарів, що обертаються.  
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Найважливішим кількісним показником грошового обігу є грошова 

маса, що є сукупним об'ємом купівельних і платіжних засобів, що 

обслуговують господарський оборот і належать фізичним особам, 

підприємствам та їх об’єднанням, громадським організаціям, банкам, державі 

та іншим суб’єктам. 

В залежності від ліквідності грошова маса поділяється на грошові 

агрегати. 

Грошовий агрегат – це законодавчо визначене відповідно до ступеня 

ліквідності специфічне угрупування ліквідних активів, які можуть слугувати 

альтернативними вимірниками грошової маси. Національним банком України 

визначено чотири грошові агрегати: 

Агрегат М0 включає готівку, яка перебуває в обігу (гроші поза банками, 

тобто на руках у фізичних осіб та в касах юридичних осіб). 

Агрегат М1 рівний агрегату М0 плюс кошти на розрахункових, поточних 

і інших рахунках плюс депозити до запитання в банку.  

Агрегат М2 рівний агрегату М1 плюс строкові внески в банку, кошти на 

спеціальних рахунках, рахунках капітальних вкладень і інших спеціальних 

рахунках. Гроші, що входять до цього агрегату, ще називають грошовими 

активами.  

Агрегат М3 включає агрегат М2 плюс кошти на вкладах за трастовими 

операціями банків. Ці операції – це довірчі операції, тобто операції доручення з 

управління майном або грошима клієнта.  

Самостійним компонентом грошової маси є грошова база, яка включає 

агрегат М0 плюс кошти в касах банків, резерви комерційних банків і 

обов'язкові резерви на їх кореспондентських рахунках в НБУ.  

Між грошовою масою і грошовою базою існує певний взаємозв'язок, який 

прийнято виражати через грошовий мультиплікатор. Грошовий мультиплікатор 

– це коефіцієнт, що визначається шляхом поділу 100 на норму обов'язкового 

банківського резерву. 

Ще одній величиною, від якої залежить обіг грошей, є швидкість обігу 

грошей (від англ. velocity - "швидкість"), що характеризує частоту переходу 

грошей з рук в руки. Швидкість обігу грошей – показник інтенсифікації руху 

грошей при функціонуванні їх як засобу обігу і засобу платежу, який 

характеризує частоту обернення грошової одиниці, що знаходяться в обігу, і 

використовується на купівлю готових товарів за певний період (місяць, квартал, 

рік).  

Швидкість обігу грошей визначимо виходячи з рівняння обміну І.Фішера: 

M

QP
V

*
 , де 

V – швидкість обігу грошей; 

P – середній рівень цін на товари і послуги; 

Q – фізичний обсяг товарів та послуг, що реалізовані за даний період; 

M – середня маса грошей, що перебуває в обігу.   
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Тема 4. Правила готівкового обігу в Україні 

При підготовці до заняття необхідно розглянути 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; організацію контролю за 

дотриманням касової дисципліни; штрафи за порушення норм регулювання 

обігу готівки. 

 

Готівкові розрахунки – платежі готівкою між суб’єктами 

підприємницької діяльності (як юридичних так і фізичних осіб) за реалізовану 

продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, 

які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). 

Гранична сума готівкових розрахунків одного підприємства з іншими 

протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами 

встановлюється відповідною постановою Правління Національного банку 

України. 

Уся готівка, що надходить до кас підприємства, має своєчасно та в 

повному обсязі оприбутковуватися за допомогою прибуткового касового 

ордера. Прибутковий касовий ордер складається з двох частин, одна з них є 

відривною, і надається особі, яка вносить готівку в касу підприємства. 

Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або 

видатковими відомостями. 

Виплати, пов'язані з оплатою праці, проводяться касиром за видатковими 

касовими ордерами на кожного одержувача чи за видатковими відомостями. 

Підприємства, які отримали готівку в установі банку, для виплат, що 

належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу) 

мають право зберігати у своїй касі понад установлений ліміт протягом трьох 

робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. 

Надходження та видача готівки в національній валюті відображається 

підприємствами у касовій книзі. Кожне підприємство, що має касу, веде одну 

касову книгу. 

Аркуші касової книги мають бути прошнуровані, пронумеровані та 

скріплені відбитком печатки підприємства. Кількість аркушів у касовій книзі 

засвідчують підписами керівник і головний бухгалтер підприємства. Записи в 

касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через копіювальний папір) 

Примірники, що є невідривною частиною аркуша касової книги – «Вкладні 

аркуші касової книги», залишаються в касовій книзі, відривна частина – «Звіт 

касира», є документом, за яким касири звітують щодо руху грошей у касі 

підприємства. Перші і другі примірники мають однакові номери. 
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Установлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на 

підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її 

середньоденної видачі з каси. 

Контроль за правильним веденням касової книги на підприємстві 

покладається на головного бухгалтера або спеціально уповноважену 

керівником іншу особу. 

 

Тема 5. Організація безготівкових розрахунків 

При підготовці до заняття необхідно розглянути принципи організації 

безготівкових розрахунків; види рахунків та порядок їх відкриття; 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.  

 

Безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів з 

рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування 

банками з доручення підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними 

готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів. Ці розрахунки 

проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях 

чи в електронному вигляді. 

Безготівкові розрахунки класифікують за:  

– призначенням платежу:  

а) розрахунки за товарними операціями пов'язані з реалізацією продукції, 

виконанням робіт, наданням послуг; 

б) розрахунки за нетоварними операціями пов'язані з фінансовими 

операціями: з кредитною системою, бюджетами різних рівнів, сплатою 

фінансових санкцій; 

– місцем проведення: 

а) внутрішньодержавні (або місцеві, що здійснюються в межах одного 

населеного пункту); 

б) міждержавні, які проводяться між суб'єктами господарювання, які 

перебувають на терені різних держав. 

– способами реалізації:  

а) прямі, які здійснюються безпосередньо між суб’єктами 

підприємницької діяльності; 

б) транзитні, які проводяться за наявності проміжних суб'єктів 

(структур). 

– способами отримання платежу:  

а) гарантовані, тобто такі, що забезпечують гарантію платежу за рахунок 

депонування коштів; 

б) негарантовані, за яких платіж не гарантується; 
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– способами платежів:  

а) списання коштів з рахунків; 

б) залік взаємних вимог; 

– терміном здійснення:  

а) термінові, тобто такі, що здійснюються після подачі відповідного 

документу; 

б) з відстрочкою платежу; 

– суб’єктами розрахунків:  

а) міжбанківські; 

б) міжгосподарські; 

в) з державою та населенням. 

– власністю коштів:  

а) власні; 

б) залучені, за рахунок кредиту. 

– видами поставок:  

а) по кожній поставці; 

б) по сукупності поставок. 

– формами розрахункових закладів:  

а) через банки або їх філії; 

б) розрахункові центри; 

–  формами розрахунків:  

платіжним дорученням; платіжною вимогою-дорученням; платіжною 

вимогою; чеком; акредитивом; векселем. 

Виділяють такі головні принципи організації безготівкових розрахунків: 

Перший принцип стосується обов'язкового зберігання підприємствами та 

установами грошових коштів на рахунках в установах банку (за винятком 

перехідних залишків у касі).  

Другий принцип полягає в тім, що підприємствам надається право вибору 

установи банку для відкриття рахунків усіх видів (за згодою банку). 

Третій принцип – принцип самостійного (без участі банків) вибору 

підприємствами форми розрахунків і способу платежу та широкого 

використання їх у своїх договорах і угодах.  

Четвертий принцип. Кошти з рахунків клієнтів банки списують тільки з 

доручення власників цих рахунків, як звичайно, за згодою (акцептом) платника 

(власника рахунка) після перевірки виконання постачальником договірних 

умов.  

П'ятий принцип стосується відкриття рахунків. Поточні рахунки 

підприємствам – суб'єктам підприємницької діяльності відкривають установи 

банків тільки за умови повідомлення про це податкового органу. 

Шостий принцип визначає порядок здійснення платежів. 

Сьомий принцип: платежі здійснюються в межах залишків коштів на 

рахунках платника або в межах наданого банківського кредиту. 

Восьмий принцип: розрахунки між суб'єктами підприємницької діяльності 

проводяться переважно в безготівковій формі.  
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Суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні та фізичні особи) для 

зберігання коштів і виконання всіх видів банківських операцій відкривають 

рахунки в банках на власний вибір і за згодою цих банків. Усі суб'єкти 

підприємницької діяльності та установи банків зобов'язані дотримуватись 

вимог чинного законодавства щодо відкриття рахунків. 

Підприємства та їхні відокремлені підрозділи можуть мати такі рахунки в 

національній валюті: 

Поточний – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній 

основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за 

допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог 

законодавства України.  

Бюджетний – рахунок, що відкриваються підприємствам, яким 

виділяються кошти з державного або місцевого бюджетів для цільового їх 

використання. 

Кредитний – рахунок, що відкриваються в будь-якій установі банку, 

котра має право видавати кредити (ці рахунки призначено для обліку кредитів, 

наданих способом оплати розрахункових документів чи переказу коштів на 

поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитної угоди). 

Депозитний (вкладний) – рахунок, що відкривається установою банку 

власникові рахунка на певний конкретний строк. Кошти на депозитні рахунки 

переказуються з поточного рахунка і після закінчення строку зберігання 

повертаються на нього ж. Відсотки за депозитними вкладами перераховуються 

на поточний рахунок або зараховуються на поповнення депозиту. Проведення 

розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депозитного рахунка 

забороняються. 

Карткові рахунки відкриваються клієнтам, які здійснюють операції із 

застосуванням платіжних карток. 

Банк виконує розрахункові документи відповідно до черговості їх 

надходження та в межах залишку коштів на рахунку клієнта, якщо інше не 

передбачено договором між банком і клієнтом. 

Якщо до банку надходить одночасно декілька розрахункових документів 

то вони виконуються в такій черговості: 

– в першу чергу списуються кошти на підставі рішення суду для 

задоволення вимог про відшкодування шкоди завданої каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров’я або смертю, а також вимоги по стягненню аліментів; 

– в другу чергу списуються кошти на підставі рішення суду для 

розрахунків щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці; 

– в третю чергу списуються кошти на підставі інших рішень суду; 

– в четверту чергу списуються кошти по розрахункам з бюджетом; 

– в п’яту чергу списуються кошти за іншими розрахунковими 

документами в порядку їх послідовного надходження. 

Платіжне доручення – розрахунковий документ, що містить письмове 

доручення платника банку, котрий його обслуговує, на списання зі свого 

рахунка зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок одержувача. 
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Платіжні вимоги-доручення – це комбінований розрахунковий 

документ, який складається з двох частин. Верхня частина – вимога 

підприємства-постачальника до підприємства-покупця сплатити вартість 

товару, виконаних робіт чи послуг. Нижня частина – доручення покупця 

(платника грошових коштів) банку, який його обслуговує, перерахувати 

належну суму коштів з його рахунка на рахунок постачальника. 

Розрахунковий чек – це розрахунковий документ, що містить письмове 

доручення власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, в якому відкрито його 

рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів. 

Акредитив – це договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким 

цей банк за дорученням клієнта зобов'язаний виконати платіж на користь 

бенефіціара або доручити іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж. 

Вексельна форма розрахунків – це розрахунки з відстрочкою платежу 

між кредитором (отримувачем коштів) і боржником (платником коштів), які 

оформлюються векселем. 

До розрахунків, що здійснюються як залік взаємної заборгованості 

платників, належать розрахунки, за якими взаємні зобов'язання боржників і 

кредиторів погашаються в рівнозначних сумах, і лише на їхню різницю 

здійснюється платіж на загальних підставах. 

 

 

Тема 6. Грошовий ринок 

Необхідно в процесі підготовки до даного заняття розглянути структуру 

сучасного монетарного ринку, зупинитися на складових, розглянути функції 

ринку капіталів. Вплив факторів на попит та пропозицію грошей. 

 

Грошовий (монетарний) ринок є системою економічних відносин, який 

забезпечує взаємодію попиту і пропозиції на гроші як специфічний товар та їх 

взаємне врівноваження. 

Основними учасниками грошового ринку є суб'єкти господарювання та 

державні органи, що мають потребу у короткострокових позичкових коштах, 

заощаджувачі, що володіють грошовими коштами, та фінансові установи, що 

забезпечують механізм взаємодії між власниками та позичальниками 

грошового капіталу. 

У процесі функціонування грошовий ринок виконує наступні функції. 

1) Акумуляція грошових заощаджень населення, нагромаджень 

підприємств і держави.  

2) Забезпечення ліквідності короткострокових фінансових вкладень.  

3) Забезпечення доходності короткострокових фінансових вкладень.  

4) Обслуговування товарного обігу за допомогою комерційного кредиту.  

5) Регулювання ліквідності фінансових установ.  

6) Забезпечення касового виконання державного бюджету.  

Інструментами грошового ринку є векселі, чеки, ощадні (депозитні) 

сертифікати банків, банківські депозити та акцепти, короткострокові боргові 



37 

 

зобов'язання. Термін обігу інструментів грошового ринку не перевищує одного 

року. 

Умовно грошовий ринок поділяється на два сектори: прямого та 

непрямого фінансування. 

Суть прямого фінансування полягає в тому, що грошові кошти 

рухаються безпосередньо від власників заощаджень до кредиторів.  

Непряме фінансування здійснюється шляхом руху грошових коштів від 

власників заощаджень до кредиторів через фінансових посередників. 

За видами інструментів, що використовують при рухові коштів від 

покупця до продавця, грошовий ринок складається із взаємопов’язаних і 

доповнюючих один одного, але окремо функціонуючих: ринку позичкових 

капіталів, валютного ринку та ринку цінних паперів. 

За інвестиційними ознаками грошових потоків, грошовий ринок 

поділяють на: ринок банківських кредитів та ринок парабанківських закладів. 

Відповідно до призначення та ліквідності фінансових активів, які 

обертаються на грошовому ринку, виокремлюють ринок грошей та ринок 

капіталів. 

Монетарна теорія розглядає багатство як один із визначальних чинників 

попиту на гроші. Попит на гроші слід розглядати як запас грошей, яким 

прагнуть володіти, економічні суб'єкти на певний момент. 

Відповідно до цілей виділяються такі групи мотивів попиту на гроші: 

трансакційний мотив, застережний мотив та спекулятивний мотив. 

Попит на гроші залежить від економічних змінних: рівня цін (інфляції), 

реальних доходів і норми відсотка. 

Пропозиція грошей –  

1) процес створення банківською системою додаткових платіжних 

засобів, що надходять у канали готівкового і безготівкового обігу;  

2) певний запас грошей, що є у розпорядженні фізичних та юридичних 

осіб, який в будь-який момент, за сприятливих обставин, може бути 

спрямований в оборот. 

 

 

Тема 7. Грошові системи 

У процесі підготовки к заняттю необхідно розглянути питання, пов’язані 

з елементами грошових систем, зупинитися на основних типах грошової 

системи, а потім перейти до розгляду грошової системи України. 

 

Грошова система – це законодавчо встановлена форма організації 

грошового обороту в країні. 

Грошова система України базується на таких принципах: 

1) Принцип централізованого управління грошовою системою.  

2) Принцип прогнозного планування грошового обігу.  

3) Принцип стійкості та еластичності грошового обігу.  

4) Принцип кредитного характеру грошової емісії.  
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5) Принцип забезпеченості грошових знаків в обігу.  

6) Принцип не підзвітності центрального банку уряду і підзвітність його 

парламенту країни.  

7) Принцип надання уряду грошових коштів тільки в порядку 

кредитування.  

8) Принцип комплексного використання інструментів грошово-

кредитного регулювання.  

9) Принцип нагляду і контролю за грошовим обігом.  

10) Принцип функціонування включно національної валюти на 

території країни.  

Грошова система країни формується історично, що позначається на 

структурі та змісті її елементів. Основними з них є: 

– найменування грошової одиниці; 

– масштаб цін; 

– валютний курс; 

– види державних грошових знаків, які мають законну платіжну силу; 

– регламентація безготівкового обігу; 

– регламентація готівкового обігу; 

– регламентація банківського відсотку; 

– державний апарат, який здійснює регулювання грошового обігу. 

У залежності від сукупності економічних відносин, які обслуговує та чи 

інша система грошового обігу, грошова система поділяється на ринкову та 

неринкову. 

Відповідно до механізму регулювання валютних відносин виділяють 

грошові системи відкритого та закритого типу. 

Відповідно до загальних законів функціонування грошей виділяють 

саморегулюючі та регульовані грошові системи. 

Історично, системи металевого обігу реалізувались у формі біметалізму 

та монометалізму. 

Національна грошова система – це встановлена державою форма 

організації грошового обороту в країні, включаючи порядок емісії 

національних грошових знаків. 

Державне регулювання грошового обороту в умовах ринкової економіки 

означає сукупність заходів, що проводяться державою у грошовій сфері з 

метою забезпечення сталості національної валюти, гальмування інфляційного 

процесу і гнучкого забезпечення грошовою масою потреб економіки. 

Грошово-кредитна політика – це комплекс взаємопов’язаних, 

скоординованих на досягнення заздалегідь визначених цілей, заходів щодо 

регулювання грошового обороту, який здійснює держава через НБУ. 

Проблема монетизації бюджетного дефіциту полягає у пошуку грошових 

коштів, необхідних для покриття (фінансування) перевищення витрат бюджету 

над його доходами. 
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Тема 8. Інфляція та грошові реформи 

Необхідно розглянути поняття інфляції, розглянути інфляцію в різних 

політичних формаціях, дати методи приведення грошової маси до потреби 

народного господарства. Привести типи грошових реформ та їх розвиток у 

Росії, СРСР та країнах Східної Європи. 

 

Інфляція – це багатопланове соціально-економічне явище, яке 

характеризує співвідношення між кількістю паперових грошей, обсягом 

вироблених товарів та послуг і темпами зростання рівня цін. Інфляційний 

процес означає знецінення грошей стосовно золота, товарів та іноземних валют. 

Відкритий вибух інфляції в Україні відбувся в січні 1992 року, коли були 

„відпущені” всі ціни. З цього моменту інфляційний процес став швидко 

розвиватись. 

Головні негрошові чинники інфляції в Україні:  

- криза планової господарської системи, яка проявляється в падінні 

виробництва, незбалансованості, диспропорційності економіки; 

- неекономність виробництва, яка проявляється у витратному характері 

виробництва, низькому рівні продуктивності праці та якості продукції. 

До основних грошових факторів інфляції відносять: 

- лібералізацію цін в умовах відсутності ринку та конкуренції, що дало 

можливість монополістичним структурам заволодіти і й реалізацією товарної 

маси та диктувати ціни; 

- дефіцит державного бюджету; 

- кредитну експансію банків, яка мала невиробничий характер; 

- доларизацію грошового обігу (значний приплив іноземної валюти 

збільшував ціни на товари та послуги); 

- розпад „рубльової зони”; 

- відплив за межі країни валютної виручки підприємств та доходів 

громадян та інші фактори. 

За формами прояву інфляції можна виділити: 

– цінову інфляцію, що проявляється у формі зростання цін; 

– інфляцію заощаджень, коли знецінення грошей проявляється у 

зростанні вимушених заощаджень при зафіксованих державою цінах і доходах; 

– девальвацію, за якої знецінення грошей проявляється у падінні їх 

курсу до іноземних валют. 

 Основним видом інфляції в розвинутій ринковій економіці є цінова 

інфляція, оскільки в умовах лібералізованого ринку вимушені заощадження 

взагалі неможливі, а девальвація звичайно розглядається як відносно 

самостійне явище. 

За темпами знецінення грошей звичайно виділяють види інфляції: 

– повзучу, що характеризується прискореним зростанням маси 

грошей в обороті без помітного підвищення чи з незначним зростанням цін – до 

5% на рік; 
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– помірну (відкриту), яка проявляється у прискоренні знецінення 

грошей у формі зростання цін, що коливається в межах 5-20% на рік; 

– галопуюча інфляція, коли зростання цін 20-50%, а інколи 100% на 

рік; 

– гіперінфляція, що характеризується надзвичайно високими 

темпами зростання цін – більш як 100% на рік; 

Інфляція попиту викликається такими грошовими чинниками.  

– Мілітаризація економіки і зростання військових витрат.  

– Дефіцит державного бюджету і зростання внутрішнього боргу.  

– Кредитна експансія банків.  

– Інфляція, що імпортується.  

– Надмірні інвестиції у важку промисловість.  

Інфляція витрат характеризується дією наступних не грошових 

чинників на процеси ціноутворення.  

– Лідерство в цінах.  

– Зниження зростання продуктивності праці і падіння виробництва.  

– Збільшене значення сфери послуг.  

– Прискорення приросту витрат і особливо заробітної платні на 

одиницю продукції.  

– Енергетична криза.  

Основними формами стабілізації грошового обігу, залежними від стану 

інфляційних процесів, є грошові реформи і антиінфляційна політика. 

Антиінфляційна політика – це комплекс заходів по державному 

регулюванню економіки, направлених на боротьбу з інфляцією.  

У відповідь на взаємодію чинників інфляції попиту і інфляції витрат 

оформилися дві основні лінії антиінфляційної політики – дефляційна політика 

(або регулювання попиту) і політика доходів.  

Після закінчення воєн і революцій стабілізація грошового обігу як один з 

найважливіших способів відновлення економіки проводилася за допомогою 

монетаристських методів: нуліфікації, ревальвації, девальвації і деномінації.  

Серед комплексу заходів щодо оздоровлення та впорядкування 

грошового обороту особливе місце займають грошові реформи. Вони 

представляють собою повну чи часткову перебудову грошової системи, яку 

проводить держава, з метою оздоровлення чи поліпшення механізму 

регулювання грошового обороту відповідно до нових соціально-економічних 

умов. Їх можна класифікувати наступним чином: 

Грошові реформи формального типу, що зводяться лише до технічного 

спектру, тобто впровадження нового зразка купюри з одночасним або 

поступовим вилучанням старої купюри. Приводом до такої зміни може бути: 1) 

необхідність поліпшення фізичної властивості банкноти; 2) посилення 

ефективної боротьби з підробкою національної валюти; 3) необхідність зміни 

зовнішнього вигляду банкноти. 

Грошові реформи паралельного типу. У цьому випадку нова грошова 

одиниця розширюючи сферу свого функціонального застосування, витискує 
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старі гроші з обігу поступово, в результаті чого протягом певного періоду часу 

в обігу знаходяться дві грошові одиниці: стара і нова. 

Грошові реформи конфіскаційного типу (шокові). Такі реформи 

передбачають проведення комплексу заходів конфіскаційного характеру. 

Встановлення ліміту на облік банкнот, замороження частини депозитів понад 

встановлений рівень, тимчасове припинення валютно-обмінних операцій. Мета 

цих заходів – це конфіскація незаконних доходів, відношення соціальної 

справедливості і отримання додаткового доходу державою. 

До основних економічних наслідків інфляції можна віднести: 

– відставання цін державних підприємств від ринкових; 

– прихована державна конфіскація коштів через податки;  

– прискорена матеріалізація коштів; 

– нестабільність і недостатність економічної інформації;  

– зниження ефективності розміщення економічних ресурсів.  

Крім цього можна виділити низку соціальних наслідків. Серед них: 

– перерозподіл доходів і багатства; 

– відставання росту заробітної плати від різко зростаючих цін на товари і 

послуги; 

– обернено-пропорційний зв’язок з безробіттям у короткостроковому 

періоді; 

– загострення певних соціальних конфліктів.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. КРЕДИТ ТА КРЕДИТНА СИСТЕМА 

 

 

 

Тема 9. Кредит у ринковій економіці 

Необхідно розглянути кредитний потенціал комерційного банку, сутність 

кредиту та його роль, умови кредитної угоди, етапи процесу кредитування, 

активні та пасивні операції; економічні нормативи НБУ; емісійні банки; 

класифікація кредитів. 

 

Кредит (від лат. creditum – позичка, credo – вірю) – це економічні 

відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу 

перерозподілу вартості на умовах повернення та платності.  

До основних чинників, які вимагають участі кредиту в системі товарно-

грошових відносин відносять: 

– потреба в додаткових грошових засобах для формування основних 

виробничих засобів та зверхвласних накопичень; 

– потреба в додаткових грошових засобах для формування обігових 

коштів; 

– тимчасова або сезонна потреба в грошових засобах у зв’язку з великою 

тривалістю виробничого процесу. 

Сутність кредитних відносин визначається принципами кредиту, 

найважливішими з яких є: поворотність, платність, терміновість, 

забезпеченість, цільовий характер. 

Кредит виконує наступні функції:  

– перерозподільну, яка полягає в тому, що за допомогою кредиту 

відбувається перерозподіл вартості на засадах повернення. З одного боку 

здійснюється нагромадження капіталів, з іншого боку відбувається їх 

розміщення серед інших суб’єктів ринку; 

– емісійну – на основі кредиту здійснюється емісія грошей як платіжних 

засобів методами кредитної експансії (розширення кредиту) і кредитної 

рестрикції (звуження кредиту) регулюється кількість грошей в обігу; 

– контрольну – полягає в тому, що в процесі кредитного перерозподілу 

коштів забезпечується банківський контроль за діяльністю позичальника; 

– стимулюючу – ефективне використання позики з боку позичальника, 

щоб на зароблені кошти не тільки повернути кредит, але й одержати прибуток. 

Банківський кредит – це основна форма кредиту, за якої банк надає 

клієнтові у тимчасове використання частину власного або залученого капіталу 

на умовах повернення зі сплатою банківських відсотків. 

Іпотечний кредит – це особливий вид економічних відносин з приводу 

надання кредитів під заставу нерухомого майна. 

Лізинговий кредит є формою майнового кредиту, який передбачає 

передачу банком у користування об'єкта лізингу на умовах оренди з набуттям 

права володіння та розпорядження ним у встановлених угодою межах.  
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Факторинговий кредит відображає відносини між суб'єктами 

факторингової угоди з приводу придбання банком грошових вимог 

постачальника до покупця та їх дострокової інкасації за винагороду.  

Бланковий кредит надається банківськими установами без застави 

майна чи інших видів забезпечення тільки під зобов'язання повернути кредит. 

Консорціумний кредит має місце у разі кредитування великих проектів 

тимчасовими банківськими об’єднаннями. 

Кредитування за поточним рахунком (овердрафт) являє собою 

кредитну послугу, що реалізується надійному клієнту і полягає в наданні йому 

короткострокового кредиту понад залишок коштів на його поточному рахунку 

(від’ємне сальдо).  

Мікрокредитування забезпечує потреби малих і середніх підприємств 

приватної форми власності, а також фізичних осіб – підприємців в терміновому 

одержанні кредитних коштів.  

Міжбанківські кредити одержують банки на фондовому або 

міжбанківському грошовому ринках. 

Комерційний кредит – це товарна форма кредиту. Учасники кредитних 

відносин при комерційному кредиті регулюють свої господарчі відносини і 

можуть створювати платіжні засоби у вигляді векселів – зобов'язань боржника 

сплатити кредитору зазначену суму у визначений термін. 

Споживчий кредит – це кредит, який надається тільки в національній 

грошовій одиниці громадянам України на придбання споживчих товарів 

тривалого користування та сплату послуг, який повертається в розстрочку, 

якщо інші не передбачено кредитною угодою. 

Кредити НБУ надаються комерційним банкам Національним банком 

України через кредитні аукціони, ломбардні операції, переоблік векселів тощо, 

на умовах двосторонніх договорів. 

Міжнародний кредит – це економічні відносини, які виникають між 

державами, іноземними комерційними банками та фірмами з метою 

передавання валютних, кредитних або товарних ресурсів на умовах повернення 

їх у визначені строки з винагородою (відсотками). 

Позичковий відсоток або відсоток за кредит (від латинського pro 

centrum ¾ на сотню) ¾ це плата, яку отримує кредитор від позичальника за 

надані в позику гроші чи матеріальні цінності. 

Ставка (норма) відсотка – це відносний показник ціни банківського 

кредиту, що відображає відношення суми сплачених відсотків до величини 

позики.  

Існують такі види відсотків за кредит: 

— фіксовані – виплати за відсотками незмінні протягом всього терміну 

кредиту; 

— плаваючі – ставки коливаються залежно від розвитку ринкових 

відносин, зміни депозитних відсотків, попиту і пропозиції кредитних ресурсів; 

— базові (середні) відсоткові ставки за кредитами комерційних банків – 

облікова ставка НБУ, за якою останній здійснює рефінансування комерційних 



44 

 

банків. Базова відсоткова ставка може бути або вищою, або нижчою облікової 

ставки. Якщо комерційний банк має дешеві ресурси (порівняно з обліковою 

ставкою), він може встановлювати відсотки за своїми позичками нижчі від 

облікової ставки. 

— реальні (за мінусом знецінення грошей); 

— від'ємні відображають умови випередження темпів знецінення грошей 

відповідно до темпів зростання позичкового відсотку. 

 

 

Тема 10. Фінансові посередники грошового ринку 

При підготовці до заняття необхідно звернути увагу на питання, пов’язані 

з кредитною системою як елементом інфраструктури грошового ринку;. 

складовими елементами кредитної системи. Поняття банківської системи. 

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.  

 

Кредитна система – це сукупність кредитно-фінансових інститутів, які 

акумулюють вільні грошові капітали, доходи і заощадження юридичних і 

фізичних осіб і надають їх у позичку позичальникам – підприємствам, уряду, 

особам. 

Основні ланки кредитної системи: 

1. Національний банк України (Центральний банк) – реалізує грошово-

кредитну і валютну політику уряду, здійснює емісію, керує валютними 

резервами, є банком держави та всіх інших кредитних інститутів. 

2. Комерційні банки – забезпечують процес кредитно-розрахункового і 

фінансового обслуговування економіки країни. 

3. Кредитно-фінансові інститути (парабанківські заклади), які 

зосереджують свою діяльність на окремих сегментах ринку фінансових послуг 

(лізингові, факторингові компанії). 

Інфраструктура відображає будову деяких елементів кредитної системи, 

які пов’язані з будовою організаційних форм кредитної системи. 

Основними елементами інфраструктури кредитної системи є: 

1. Нормативно-правове забезпечення, що включає систему законів та 

нормативних актів, що регламентують діяльність кредитних інститутів. 

2. Система захисту інтересів вкладників банку. 
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3. Національні асоціації банків та інших кредитних установ. 

4. Інформаційні забезпечення кредитних установ – система організації 

і заходів видання, які дають інформацію про економічний стан. 

5. Розрахункова мережа, що забезпечує регулювання платіжних 

зобов’язань між інститутами кредитної системи. 

6. Інкасаторське та охоронне обслуговування кредитних інститутів. 

7. Система підготовки кадрів для кредитних заходів. 

Інфраструктура кредитних систем складається із підсистем: 

• управлінська – відноситься – законодавча і виконавча влади та 

центральний банк; 

• банківська включає центральний банк та систему комерційних 

банків; 

• парабанківська включає спеціалізовані кредитно-фінансові заклади 

(лізингові компанії, страхові фонди, пенсійні); 

• бюджетна включає Міністерство фінансів та бюджети всіх рівнів; 

• комерційна – об’єднує всіх суб’єктів підприємницької діяльності, 

які закладені в функції комерційного кредиту; 

• ринкова – об’єднує фондову та міжбанківську валютну біржу, 

банківські та парабанківські заклади, які беруть участь в торгівлі кредитами; 

• гарантійна – включає юридичні та кредитні заклади, що надають 

гарантійні послуги та вирішують спірні питання по задоволенню вимог 

кредиторів. 

Згідно із Законом України „Про банки і банківську діяльність” банк є 

юридичною особою, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного 

банку України здійснювати у сукупності такі операції: приймати грошові 

кошти від клієнтів на вклади та депозити; надавати клієнтам позички і 

створювати депозитно-кредитну емісію платіжних засобів; здійснювати 

розрахунково-касове обслуговування клієнтів. 

Банківська система – законодавчо визначена та структурно згрупована 

сукупність різноманітних видів банків, які виконують всі базові та інші операції 

на фінансовому ринку.  

Загальні ознаки, які властиві всім банківським системам, що 

функціонують в ринковій економіці: 

– дворівнева побудова банківської системи (І – центральний банк; ІІ. – 

система комерційних банків); 

– розмежування функцій центральних емісійних та всіх інших банків; 

–  наявність законодавчо встановленої системи обмежень, страхування 

ризиків, нагляду і контролю банківської діяльності;  

– створення інфраструктури фінансового ринку та міжбанківського 

призначення. 

Останніми роками на національних ринках позичкових капіталів 

розвинутих країн важливу роль стали виконувати спеціалізовані небанківські 

кредитно-фінансові установи, які зайняли видне місце в накопиченні і 

мобілізації грошового капіталу. 



46 

 

Зростанню впливу спеціалізованих небанківських установ сприяли три 

основні причини: зростання доходів населення в розвинутих країнах; активний 

розвиток ринку цінних паперів; надання цими установами спеціальних послуг, 

які не можуть надавати банки. 

Усі небанківські фінансові установи поділяють на дві групи: 

1) договірні фінансові посередники, які залучають кошти на підставі 

договору з кредитором (страхові компанії, пенсійні фонди, ломбарди, лізингові 

та факторингові компанії); 

2)  інвестиційні фінансові посередники, які залучають кошти через 

продаж кредиторам своїх цінних паперів, зокрема акцій і облігацій ( 

інвестиційні фонди, фінансові компанії, кредитні товариства або спілки). 

Кредитні спілки – це кооперативні організації, що створюються з метою 

акумуляції заощаджень своїх членів та їх взаємного кредитування. 

Страхові компанії – це спеціалізовані інститути, що виконують функцію 

страхування, тобто за рахунок підприємств, організацій та населення формують 

цільові грошові фонди та здійснюють виплати при настанні певних подій. 

Пенсійні фонди – це спеціалізовані фінансові установи, основним 

завданням яких є акумуляція грошових коштів призначених для пенсійного 

забезпечення громадян після досягнення ними певного віку. 

Інвестиційні фонди – це особливий вид фінансово-кредитних установ, 

що забезпечують посередництво в інвестиційному процесі. 

Фінансові компанії – це фінансово-кредитні установи, які 

спеціалізуються на кредитуванні окремих галузей або наданні певних видів 

кредитів (споживчого, інвестиційного тощо), здійсненні фінансових операцій. 

Ломбарди – це компанії, що мають кооперативну форму організації. Їх 

капітал створюється за рахунок страхових платежів окремих осіб. 

Розвиток благодійних фондів пов'язаний з рядом обставин. По-перше, 

добродійність стала частиною підприємництва. По-друге, створення 

благодійних фондів має вельми прагматичну причину – прагнення власників 

крупних особистих статків уникнути великих податків при передачі спадків і 

дарувань. 

 

 

Тема 11. Центральні банки 

При підготовці до практичного заняття необхідно розглянути питання про 

те, що таке кредитна система України, її установи, банківська система, емісійні 

та неемісійні банки. Потім слід звернути увагу на створення НБУ та його 

статут, функції, а також запинитися на регулюванні банківської системи 

України Національним банком України. 

 

Банки – дуже давній економічний винахід. Вважається, що перші банки 

виникли на Древньому Сході у VIII ст. до н. е., коли рівень добробуту людей 

дозволив їм робити заощадження при збереженні прийнятного рівня поточного 

споживання. 
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У Старому Світі, історичним попередником капіталістичних банків був 

грошово-торговий капітал. Тоді, в торгівлі виділилася особлива група міняйл, 

або торговців грошима, які займалися обміном місцевих і іноземних монет. 

У сучасних умовах центральний банк виконує такі основні 

народногосподарські функції: емісійний центр країни; валютний центр; банк 

банків і розрахунковий центр; банк уряду; центр грошово-кредитного 

регулювання економіки. 

Методи, що використовуються в грошово-кредитній політиці, можна 

умовно розділити на дві групи: загальні методи і вибіркові методи. 

До загальних (основним) методів, що використовуються в грошово-

кредитній політиці відносять: зміна ставки облікового відсотка; зміна норм 

обов'язкових резервів банків; операції на відкритому ринку; регламентація 

економічних нормативів для банків. 

До вибірковим методів відносять: пряме обмеження розмірів 

банківських кредитів; регламентація умов видачі конкретних видів кредитів. 

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС (balance of payments) – співвідношення між 

сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, та сумою 

здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду. 

Платіжний баланс є вартісним вираженням масштабів, структури та 

характеру зовнішньоекономічних операцій країни та її участі у світовому 

господарстві. За формою складання платіжний баланс є статистичним звітом, у 

якому в систематизованому вигляді наведено сумарні дані про 

зовнішньоекономічні операції резидентів країни з резидентами інших країн (з 

нерезидентами) за певний період (місяць, квартал, рік). Платіжний баланс 

складається на певну дату. 

Основні компоненти платіжного балансу групуються за двома рахунками: 

рахунком поточних операцій, рахунком операцій з капіталом і фінансових 

операцій. 

Рахунок поточних операцій включає всі операції з реальними цінностями, 

що відбуваються між резидентами та нерезидентами, а також операції, 

пов’язані з безоплатним наданням або одержанням цінностей, які призначені 

для поточного використання. У структурі поточного рахунка виділяються 

чотири основні компоненти: товари, послуги, доходи та поточні трансферти. 

Рахунок операцій з капіталом охоплює всі операції, які включають 

одержання або оплату капітальних трансфертів (трансферти на інвестиційні 

цілі, прощення боргу, перекази мігрантів тощо), а також придбання або 

реалізацію нефінансових активів та прав власності, таких як, наприклад, торгові 

марки, патенти, авторські права, права на видобуток корисних копалин та інші. 

Платіжний баланс складається з двох частин – надходжень і платежів. 

Якщо грошові надходження перевищують платежі, платіжний баланс є 

активним (профіцитним), а якщо сума платежів більша від надходжень – 

платіжний баланс пасивний (дефіцитний). 

В Україні відповідальність за складання платіжного балансу на 

законодавчому рівні покладено на Національний банк. Платіжний баланс 
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складається щоквартально та публікується в аналітично-статистичному виданні 

Національного банку України «Платіжний баланс і зовнішній борг України» та 

на сторінці Національного банку в мережі Інтернет. 

Національний банк України є центральним банком України, особливим 

центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, 

функції, повноваження і принципи організації якого визначаються 

Конституцією України, Законом України «Про Національний банк України» та 

іншими законами України. Національний банк не відповідає за зобов'язаннями 

органів державної влади, а органи державної влади не відповідають за 

зобов'язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно 

беруть на себе такі зобов'язання. 

Керівними органами Національного банку є Рада Національного банку 

України та Правління Національного банку України. 

Національний банк здійснює державне регулювання діяльності банків, як 

безпосередньо, так і через створений ним орган банківського нагляду. 

 

 

Тема 12. Комерційні банки 

При підготовці цього заняття необхідно розглянути питання кредитної і 

банківської систем України: емісійні банки, комерційні банки, спеціалізовані 

банки. Потім перейти до вивчення комерційних банків, порядку їх утворення, 

зупинитися на економічних основах діяльності комерційних банків, їх 

організації та порядку їх утворення, а також розглянути питання щодо 

дотримання комерційними банками економічних нормативів. 

 

Сучасні комерційні банки – це кредитні установи, що безпосередньо 

обслуговують підприємства та організації, а також населення – своїх клієнтів. 

Вони акумулюють основну частку кредитних ресурсів, надають повний 

комплекс фінансового обслуговування, включаючи видачу позик, прийом 

депозитів, розрахунки, купівлю-продаж і зберігання цінних паперів, іноземної 

валюти тощо. Комерційні банки виступають основною ланкою банківської 

системи та виступають перш за все як специфічні кредитні інститути, які, з 

одного боку, привертають тимчасово вільні кошти господарств, з іншого – 

задовольняють за рахунок цих залучених коштів різноманітні фінансові 

потреби підприємств, організацій і населення.  

Комерційні банки можна класифікувати за багатьма різними критеріями, 

які не заперечують, а доповнюють один одного, створюючи багатовимірний 

«портрет» кожного банку: 

1) за приналежністю статутного капіталу і способом його формування 

розрізняють: 

• державні – капітал комерційного банку належить державі. Розрізняють 

два види державних банків: центральні банки і державні комерційні банки; 

• акціонерні – найпоширеніша організаційно-правова форма банків на 

даний момент; 
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• приватні – по міжнародній термінології поняття приватного банку 

відноситься не тільки, і навіть не стільки до банків, що належить окремим 

особам, скільки до акціонерних і кооперативних банків;  

• кооперативні (пайові) – капітал формується за рахунок реалізації паїв, 

як правило, це невеликі за розмірами банки, тому зустрічаються в банківській 

практиці досить рідко; 

• змішані – коли власний капітал банку об'єднує різні форми власності, 

наприклад, акціонерні банки за участю державної власності; 

• спільні – або банки з участю іноземного капіталу, тобто статутний 

капітал їх належить іноземним учасникам або філіям банків інших країн. 

2) за організаційно-правовою формою:  

• публічні акціонерні товариства;  

• кооперативні;  

3) за походженням:  

• старі, створені на базі колишніх спеціалізованих банків;  

• нові, створені самостійно;  

4) за ступенем незалежності:  

• самостійні;  

• дочірні;  

• уповноважені;  

• сателіти (повністю залежні);  

5) залежно від величини активів: 

• малі (до 50 млн. грн.); 

• середні (від 50 до 100 млн. грн.); 

• великі (від 100 млн. грн. до 1 млрд. грн.); 

• найбільші (понад 1 млрд. грн.).  

6) за величиною статутного капіталу: 

• малі (до 5 млн. євро); 

• середні (від 5 до 10 млн. євро); 

• великі (від 10 до 30 млн. євро); 

• найбільші (понад 30 млн. євро). 

7) за сферою обслуговування:  

• регіональні; 

• міжрегіональні; 

• національні; 

• міжнародні; 

8) відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

банки мають право створювати такі об'єднання: 

• банківські корпорації – це юридична особа (банк), засновниками та 

акціонерами якої можуть бути виключно банки; 

• банківські холдингові групи – це банківське об'єднання, до складу якого 

входять виключно банки; 

• фінансові холдингові групи – складається переважно або виключно з 

установ, що надають фінансові послуги, причому серед них має бути 
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щонайменше один банк, і материнська компанія має бути фінансовою 

установою; 

9) за характером діяльності:  

• універсальні (що мають право і здійснюють всі або майже всі види 

банківських операцій);  

• спеціалізовані, діяльність яких орієнтована на надання вузького спектру 

фінансових послуг своїм клієнтам. За спеціалізацією банки поділяються на: 

– ощадні – посередники фінансового ринку, які спеціалізуються на 

залученні грошових заощаджень і вільних грошових коштів населення; 

– інвестиційні – кредитні установи, які займаються операціями з цінними 

паперами (емісія, розміщення, продаж) на первинному ринку для фінансування 

інвестицій; 

– іпотечні – спеціалізовані комерційні банки, які у своїй діяльності в 

основному спирається на довгостроковому іпотечному кредитуванні та 

фінансуванні операцій з нерухомістю; 

– розрахункові (клірингові). 

Вищим органом управління комерційного банку є Збори акціонерів, які 

скликаються щорічно, не пізніше ніж через 1 місяць після складання балансу 

банку за звітний рік. Для того щоб ефективно керувати банківською діяльністю, 

всі розмаїття банківських операцій залежно від їх змісту і ресурсів, задіяних 

при їх реалізації, можна розділити на такі основні групи: 

Пасивні операції – це операції, пов'язані з формуванням банківських 

ресурсів (банки залучають тимчасово вільні кошти для формування своїх 

ресурсів). Саме вони значною мірою зумовлюють умови, форми та напрями 

використання банківських ресурсів, тобто склад і структуру активних операцій.  

Активні операції – це операції, в процесі яких банки розміщують наявні 

власні і залучені ресурси з метою отримання прибутку, а також, забезпечення 

ліквідності (короткострокове та довгострокове кредитування юридичних осіб, 

споживче кредитування, лізинг, факторинг, придбання цінних паперів, 

інноваційне фінансування і кредитування, дольова участь банків коштами в 

господарській діяльності підприємств, кредити, які надаються іншим банкам). 

Комісійно-посередницькі операції – це операції за дорученням і на 

користь клієнта за певну плату (у вигляді комісії), які супроводжуються не 

формуванням чи розміщенням ресурсів, а переміщуванням наявних у банку 

коштів клієнта за його розпорядженням. До цієї групи також відносять усі інші 

послуги не пов'язані з рухом грошей. Основним видом комісійно-

посередницьких операцій є розрахунково-касове обслуговування клієнтів. 

Одним з інструментів контролю НБУ за ризиками, ліквідністю та 

забезпечення гарантії стабільності банківської системи є вимоги до 

мінімального розміру банківського капіталу. Ефективний нагляд за діяльністю 

банків неможливий так само без детального знання фінансового стану 

кредитної організації. Результат аналізу безпосередньо залежить від якості та 

достовірності інформації, одержуваної НБУ, і дозволяє вирішувати завдання з 

виявлення проблем на ранніх стадіях їх зародження.   
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ. 

ФОНДОВИЙ РИНОК 

 

Тема 13. Валютний ринок та валютні системи 

При підготовки до цього практичного заняття необхідно з’ясувати для 

себе, що таке валютна політика НБУ, як вона пов’язана з валютним 

регулюванням у державі; розглянути питання міжнародного валютного 

взаємозв’язку України та її участь у міжнародних фінансових організаціях. 

 

Валюта в широкому розумінні – це будь-який товар, здатний виконувати 

грошову функцію засобу обміну на міжнародній арені; у вузькому – наявна 

частина грошової маси, що циркулює із рук в руки в формі грошових банкнот 

та монет.  

Валютний ринок – це сфера економічних відносин, що проявляється при 

здійсненні операції по купівлі-продажу іноземною валютою і цінних паперів в 

іноземній валюті, а також операцій по інвестуванню валютного капіталу. 

Суб'єктами валютних відносин є:  

- резиденти: фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, 

особи без громадянства); 

- нерезиденти: фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, 

особи без громадянства); юридичні особи з місцезнаходженням за межами 

України та інших суб'єктів підприємницької діяльності України;  

- уповноважений банк – будь-який комерційний банк, офіційно 

зареєстрований на території України, що має ліцензію НБУ на проведення 

валютних операцій, який також здійснює валютний контроль за операціями 

своїх клієнтів.  

Валютні ринки можна класифікувати по цілому ряду ознак. 

1) За сферами розповсюдження: Міжнародний валютний ринок 

охоплює валютні ринки всіх країн світу. Під міжнародним валютним ринком 

розуміється ланцюг тісно пов'язаних між собою системою кабельних і 

супутникових комунікацій світових регіональних валютних ринків. Між ними 

існує перелив засобів, залежно від поточної інформації і прогнозів ведучих 

учасників ринку щодо можливого положення окремих валют. Внутрішній 

валютний ринок – це валютний ринок однієї держави, тобто ринок, що 

функціонує всередині даної країни. 

2) За відношенням до валютних обмежень можна виділити вільний і 

скований валютні ринки. Валютний ринок з валютними обмеженнями 

називається скованим ринком, а за їх відсутності – вільним валютним ринком. 

3) За видами використання валютних курсів: Ринок з одним режимом 

– це валютний ринок з вільними валютними курсами, тобто з плаваючими 

курсами валют, котирування яких встановлюється на біржових торгах. 

Валютний ринок з подвійним режимом – це ринок з одночасним застосуванням 

фіксованого і плаваючого курсу валюти. Введення подвійного валютного ринку 

використовується державою як міра регулювання руху капіталів між 
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національним і міжнародним ринком позикових капіталів. Ця міра покликана 

обмежити і контролювати вплив міжнародного ринку позикових капіталів на 

економіку даної держави. 

4) За ступенем організованості: Біржовий валютний ринок – це 

організований ринок, який представлений валютною біржею. Валютна біржа – 

підприємство, яке організовує торги валютою і цінними паперами у валюті. 

Позабіржовий валютний ринок організовується дилерами, які можуть бути або 

не бути членами валютної біржі і ведуть його по телефону, телефаксу, 

комп'ютерним мережам. 

5) При класифікації валютних ринків слід виділити ринки 

євровалют, єврооблігацій, євродепозитів, єврокредитів. 

Ринок євровалют – це міжнародний ринок валют країн Західної Європи, 

де здійснюються операції у валютах цих країн.  

Ринок єврооблігацій виражає фінансові відносини по боргових 

зобов'язанням при довгострокових позиках в євровалютах, що оформляються у 

вигляді облігацій позичальників.  

Ринок євродепозитів виражає стійкі фінансові відносини по формуванню 

внесків у валюті в комерційних банках іноземних держав за рахунок засобів, що 

обертаються на ринку євровалют. 

Ринок єврокредитів виражає стійкі кредитні зв'язки і фінансові відносини 

за поданням міжнародних позик в євровалюті комерційними банками 

іноземних держав. 

На валютному ринку здійснюють валютні операції на умовах спот, 

форвард, своп, опціонні угоди, валютний арбітраж тощо. 

Спот (spot – наявний, миттєво оплачуваний) –  

1) біржова угода купівлі-продажу на власні активи (товари, акції, 

облігації, валюту) на умовах негайної передачі;  

2) у галузі валютних операцій – готівкова валютна операція, при якій 

платіж здійснюється на другий робочий день, не рахуючи дати укладення 

угоди. Ця різниця в часі визначена міжнародною практикою і пов'язана з 

необхідністю оформити укладену угоду в банках (виписка первинних 

документів тощо). 

Форвард (англ. Forward – вперед) – валютні угоди, термін виконання 

яких перевищує два робочих дні (здебільшого 1 - 6 місяців). 

Валютні ф'ючерси – це угода, що означає зобов'язання (а не право 

вибору на відміну від опціону) на продаж або купівлю стандартної кількості 

певної валюти на певну дату (у майбутньому) за курсом, заздалегідь 

установленому при укладанні угоди. 

Своп (англ. swap – обмінювати) – торговельно-фінансова операція, за 

якої угода про купівлю (продаж) іноземної валюти супроводжується 

укладанням контругоди про зворотний продаж (купівлю) тієї самої валюти 

через певний термін на тих самих умовах. 

Валютний опціон (лат. орtіоп, optionis – вільний вибір) –  
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1) угода, яка за умови сплати встановленої комісії (премії) надає одній із 

сторін в домовленості купівлі-продажу право вибору (але не обов'язок) або 

купити (угода «колл» – call-опціон покупця), або продати (угода «пут» – put-

опціон продавця) певну кількість валюти по курсу, встановленому при 

укладанні угоди до закінчення обумовленого терміну (у будь-який день – 

американський опціон; на певну дату раз в місяць – європейський опціон );  

2) опціон, що передбачає право вибору альтернативних валютних умов 

контракту. 

Валютний арбітраж (франц. arbitrage) – операції банків з використанням 

різниці в курсах валют на ринках різних країн (просторовий арбітраж) та зміни 

курсів протягом певного періоду (часовий арбітраж).  

Учасники міжнародних економічних, у тому числі валютно-кредитних і 

фінансових відносин, піддаються різноманітним ризикам. У їх числі комерційні 

ризики, пов'язані з:  

1) зміною ціни товару після контракту висновку;  

2) відмовою імпортера від прийому товару, особливо при інкасової формі 

розрахунків,  

3) помилками в документах чи оплаті товарів;  

4) зловживанням або розкраданням валютних коштів, виплатою за 

підробленими банкнотам, чеками тощо;  

5) неплатоспроможністю покупця чи позичальника;  

6) нестійкістю валютних курсів;  

7) інфляцією;  

8) коливаннями відсоткових ставок 

Валютний (обмінний) курс – ціна грошової одиниці країни виражена в 

іноземній валюті. Види валютних курсів: 

Пряме котирування – кількість національної валюти за одну одиницю 

іноземної. В більшості країн курси іноземних валют виражаються в 

національній валюті. Це так звана система прямих котирувань. Наприклад, в 

Німеччині один долар США ($) був прирівняний до певної кількості марок 

ФРН (DM), а в Нью-Йорку одна німецька марка була прирівняна до певної 

кількості центів (або доларів, якщо курс марки достатньо високий). 

Зворотне котирування – кількість іноземної валюти за одиницю 

національної. 

Крос-курси – це співвідношення між двома валютами, яке витікає з їх 

курсу по відношенню до курсу третьої валюти. При операціях на світовому 

ринку часто використовуються крос-курси з доларом США, оскільки долар 

США є не тільки основною резервною валютою, але і валютою операції в 

більшості валютних операцій. 

Всі розрахунки по крос-курсах, зв'язані по долару, визначаються 

розподілом: 

DEM/CHF = USD/CHF : USD/DEM  

Всі розрахунки по крос-курсам, пов'язані з фунтом стерлінгом 

визначаються множенням: 
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GBP/DEM = GBP/USD : USD/DEM 

Спот-курс – це ціна валюти однієї країни, виражена у валюті іншої 

країни, встановлена на момент висновку операції, за умови обміну валютами 

банками-контрагентами на другий робочий день з дня висновку операції. Спот-

курс відображає, наскільки високо оцінюється національна валюта на момент 

проведення операції за межами даної країни. 

Взагалі ж існує два полярно протилежних варіанту системи валютних 

курсів: 

– система гнучких, або плаваючих, курсів, при якій курси обміну 

національних валют один на одного визначаються попитом і пропозицією; 

– система жорстко фіксованих валютних курсів, при якій змінам 

валютних курсів в результаті коливань попиту і пропозиції перешкоджає 

державне втручання. 

Валютна система – сукупність грошово-кредитних відносин на базі 

інтернаціоналізації господарського життя та розвитку світового ринку, 

закріплена в міжнародних договірних і державно-правових нормах. 

Світова валютна система (СВС) – глобальна форма організації 

валютних відносин у рамках світового господарства, закріплена 

багатосторонніми міждержавними угодами і регульована міжнародними 

валютно-кредитними і фінансовими організаціями.  

Виділяють наступні етапи еволюції СВС:  

Паризька валютна система (з 1867 р. до 20-их рр. XX ст.).  

Генуезька валютна система (з 1922 р. до 30-их рр.).  

Бреттон-Вудська валютна система (з 1944 р. до 1976 р.).  

Ямайська валютна система (з 1976 по 1978 рр. по теперішній час).  

 

Тема 14. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх 

співробітництва з Україною 

При підготовці до цього практичного заняття необхідно розглянути 

питання, які пов’язані з участю України в міжнародних фінансових 

організаціях. Потім зупинитися на питанні про те, що таке міжнародний 

валютний облік: його цілі, історія утворення, членські квоти, конвертованість 

валют, права його членів, його кредити, їх види; після цього розглянути 

детальніше основні ознаки і функції міжнародного і європейського банків 

реконструкції і розвитку, їх кредити та їх склад. 

 

Міжнародні і регіональні валютно-кредитні і фінансові організації – 

це інститути, створені на основі міждержавних угод з метою регулювання 

міжнародних економічних, у тому числі валютно-кредитних і фінансових 

відносин. До таких організацій відносяться: Міжнародна валютний фонд, 

Світовий банк, а також регіональні банки розвитку.  

Міжнародний валютний фонд (МВФ) – міжнародна валютно-кредитна 

організація, що має статус спеціалізованої установи ООН. МВФ був створений 

на міжнародній валютно-фінансовій конференції в Бреттон-Вудсі (США) в 1944 
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р., але почав функціонувати з березня 1947 р. Правління МВФ знаходиться у 

Вашингтоні, а його відділення – в Парижі.  

Офіційною метою МВФ є: сприяння розвитку міжнародної торгівлі і 

валютної співпраці шляхом встановлення норм регулювання валютних курсів і 

контролю за їх дотриманням, багатобічної системи платежів і усунення 

валютних обмежень; надання державам – членам фонду коштів в іноземній 

валюті для вирівнювання платіжних балансів. 

Світовий банк (The World Bank), багатостороння кредитна установа, що 

об’єднує п’ять інституцій, діяльність яких спрямована на підвищення рівня 

життя у країнах, що розвиваються, за рахунок фінансової допомоги розвинених 

країн. Інституції Світового банку: 

1. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) – 

спеціалізована установа ООН, міждержавний інвестиційний інститут, 

встановлений одночасно з МВФ відповідно до рішень міжнародної валютно-

фінансової конференції в Бреттон-Вудсі в 1944 р. Угода про МБРР, є одночасно 

і його статутом, офіційно набула чинності в 1945 р., але банк почав 

функціонувати з 1946 р. Місцезнаходження МБРР – Вашингтон. Офіційною 

метою діяльності МБРР є сприяння країнам-членам в розвитку їх економіки за 

допомогою надання довгострокових позик і кредитів, гарантування приватних 

інвестицій. 

2. Міжнародна асоціація розвитку (МАР) – була утворена в 1960 р. з 

метою надання пільгових кредитів країнам, що розвиваються – найбіднішим (на 

строк до 50 років із сплатою 0,75% річних). В рік МАР видає кредитів на суму 

до 5 млрд долл. 

3. Міжнародна фінансова корпорація (МФК) (заснована в 1956 році) –

створена за ініціативою США в 1956 р. для заохочення приміщення приватного 

капіталу в промисловість країн, що розвиваються. МФК надає кредити 

високорентабельним приватним підприємствам, але на відміну від МБРР без 

гарантії уряду. Кредити видаються на строк до 15 років в розмірі до 20% 

вартості проекту. Таким чином, МФК сприяє додатковому фінансуванню 

проектів, створюваних приватним сектором. 

4. Багатостороннє агентство з питань гарантування інвестицій (БАГІ) 

(засноване в 1988 році) – надання гарантій іноземним інвесторам при 

інвестуванні в країни, що розвиваються, від втрат, які пов’язані з 

некомерційними ризиками (здійснює страховку капіталовкладень від 

політичного ризику на випадок експропріації, війни, цивільних хвилювань і 

зриву контрактів тощо). Таким чином, створена група МБРР з єдиними 

органами управління і президентом, яка отримала назву „Всесвітнього банку” і 

є провідною у сфері міжнародного кредиту.  

5. Міжнародний центр з врегулюванню інвестиційних спорів (МЦВІС) 

(заснований в 1966 році) – сприяння збільшенню потоків міжнародних 

інвестицій, шляхом забезпечення юридичної підтримки врегулювання спорів 

між урядами та іноземними інвесторами, підтримки наукових досліджень, 

розповсюдження інформації про інвестиційне законодавство. 
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Ідея створення європейського банку для фінансування економічних 

реформ у країнах Східної Європи з метою їх переходу до ринкової економіки 

вперше була висловлена у жовтні 1989 року президентом Франції Франсуа 

Міттераном та знайшла широку підтримку серед європейських країн та інших 

держав світу.  

Засновниками нового міжнародного кредитного інституту – 

Європейського банку реконструкції та розвитку (the European Bank for 

Reconstruction and Development) стали країни Європи, а також США, Мексика, 

Венесуела, Марокко, Єгипет, Ізраїль, Японія, Австралія, Нова Зеландія разом з 

двома інституціональними членами – Європейським економічним 

співтовариством (ЄЕС) та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). На даний 

час членами Банку є 61 країна, ЄС та ЄІБ. 

Регіональні валютно-кредитні установи, так чи інакше мають вплив на 

систему міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин, процеси 

міжнародної торгівлі. 

Регіональні валютно-кредитні установи надають кредити лише країнам-

членам. 

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (Black Sea Trade and 

Development Bank) був заснований в 1998 році на підставі відповідної Угоди 

між країнами-членами ОЧЕС, підписаної в м. Тбілісі (Грузія) 30 червня 1994 

року. 

Співзасновниками банку стали 11 країн: Албанія, Вірменія, Азербайджан, 

Болгарія, Грузія, Греція, Молдова, Румунія, Російська Федерація, Туреччина та 

Україна. Найбільшими акціонерами Банку є Греція, Росія і Туреччина, частка 

яких у статутному капіталі складає по 16,5%, а також Болгарія, Румунія та 

Україна (по 13,5%). 

Банк міжнародних розрахунків (БМР) – перший міждержавний банк, 

який був організований в 1930 р. в Базелі як міжнародний банк центральних 

банків. Його організаторами були емісійні банки Англії, Франції, Італії, 

Німеччини, Бельгії, Японії і група американських банків на чолі з банкірським 

будинком Моргана. Однією із основних цілей БМР було полегшити розрахунки 

по репараційних платежах Німеччини і військових боргах, а також сприяти 

співпраці центральних банків і розрахункам між ними. 

Основна мета регіональних банків розвитку – вдосконалення 

економічного співробітництва і інтеграції країн, що розвиваються, подолання 

зовнішньої залежності. Необхідно також сказати і про регіональні валютно-

кредитні організації „Європейського союзу”. 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) був створений в 1958 р. з 

метою надання кредитів строком від 20 до 25 років на освоєння відсталих 

районів, здійснення міждержавних проектів, модернізацію галузевої структури 

виробництва.  

Європейська фонд валютної співпраці (ЄФВС) створений в 1973 р. в 

рамках Європейської валютної системи, з 1994 р. – Європейський валютний 

інститут (ЄВІ). Він надає кредити на покриття дефіциту платіжного балансу 
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країн – членів ЄВС за умови виконання ними програм стабілізації економіки. 

На ЄВІ в рамках ЄВС покладені функції кредитно-розрахункового 

обслуговування країн-членів.  

 

 

Тема 15. Ринок цінних паперів 

При підготовці до цього практичного заняття необхідно розглянути 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. Операції з 

цінними паперами. Законодавчі вимоги до процесу емісії та обігу цінних 

паперів. Концепція розвитку ринку цінних паперів в Україні. Принципи діяльності 

фондової біржі. Механізм визначення поточних і перспективних параметрів за 

допомогою індексів Доу - Джонса та ін. 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. 

 

Ринок цінних паперів (фондовий ринок) – організаційна сукупність 

учасників ринку цінних паперів та правовідносин між ними, що виникають під 

час обігу та обліку цінних паперів і деривативів. Ринок цінних паперів 

передбачає здійснення емісії та купівлі-продажу цінних паперів, формування 

ціни на них, врівноваження попиту та пропозиції. 

Головне завдання ринку цінних паперів полягає в акумулюванні вільних 

інвестиційних ресурсів та забезпеченні їх найбільш повного і швидкого 

переливу в інвестиції за допомогою випуску та обігу цінних паперів. 

До основних учасників ринку цінних паперів відносяться: 

– емітенти – юридична особа, Автономна Республіка Крим, міські 

ради, держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від 

свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання щодо 

них перед їх власниками;  

– інвестори в цінні папери – фізичні та юридичні особи, які набули 

права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених 

коштів; 

– інституційні інвестори – інститути спільного інвестування (пайові 

та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди 

інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, інші 

фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в 

інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а також за 

рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання 

прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів; 
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– саморегулівна організація професійних учасників – неприбуткове 

об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на 

фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами 

інституційних інвесторів, депозитарну діяльність; 

– професійні учасники фондового ринку – юридичні особи, які на 

підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку, провадять професійну діяльність; 

– держава, яка шляхом прийняття законодавчих актів та створення 

відповідних органів визначає умови правового регулювання діяльності 

фондового ринку з метою ефективного його функціонування і захисту його 

учасників. 

Завдання ринку цінних паперів – забезпечити якомога повніше та швидке 

перетворення заощаджень в інвестиції за ціною, яка б задовольняла обидві 

сторони. Вирішення даного завдання неможливе без участі посередників, які 

діють на даному ринку, – брокерів та інвестиційних дилерів. Тільки вони 

знають, в якому стані знаходиться ринок цінних паперів, коли, на яких умовах 

та які цінні папери доцільніше випускати. 

Брокер зводить продавця з покупцем цінних паперів, отримуючи за це 

комісійні, а інвестиційний дилер, крім того ще купує цінні папери на своє ім'я 

та за свій рахунок, щоб потім їх перепродати (принципові операції). Виручка 

від перепродажу складає його прибуток. 

По структурі ринок цінних паперів поділяють первинний та вторинний. 

Первинний ринок цінних паперів – це ринок, на якому розміщуються 

вперше випущені (емітовані) цінні папери, відбувається мобілізація капіталів 

корпораціями, товариствами, підприємствами і запозичення коштів ними та 

державою. 

Вторинний ринок цінних паперів – це ринок, де продаються та 

купуються раніше випущені цінні папери, відбувається зміна їх власників. 

З точки зору організації вторинний ринок поділяється на позабіржовий 

(вуличний) та біржовий. 

По технології торгівлі ринок цінних паперів поділяється на: стихійний, 

простий аукціонний, подвійний аукціонний, онкольний, безперервний 

аукціонний та дилерський ринок. 

На стихійному ринку правила укладання угод, вимоги до цінних паперів, 

вимоги до учасників – не встановлюються, торгівля здійснюється довільно в 

приватному контакті продавця і покупця. 

На простому аукціонному ринку, аукціон проходить шляхом 

публічного, послідовного оголошення списку пропозицій, і по кожному з них 

проводиться змагання покупців шляхом призначення нових цін. 

На онкольних ринках, до початку торгів, проходить накопичення заявок 

про купівлю і пропозицій на продаж, які потім розміщуються по цільовим 

пропозиціям в послідовності надходження і кількості, в такій черговості вони і 

задовольняються. 
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На безперервних аукціонних ринках, заявки, що надходять, 

порівнюються з раніше зареєстрованими, якщо вони співпадають, то 

задовольняються в порядку надходження, а при одночасному надходженні, 

виконуються найбільші по сумі доручення.  

На дилерських ринках, публічно оголошують про ціни, пропозиції і 

порядок доступу до місць купівлі цінних паперів.  

Відповідно до Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” 

цінні папери є документами встановленої форми з відповідними реквізитами, 

що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини 

особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання 

зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, 

що випливають з цих документів, іншим особам. 

Цінні папери класифікують за:  

 порядком розміщення (видачі): 

– емісійні цінні папери – цінні папери, що засвідчують однакові права 

їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе 

відповідні зобов'язання (акції; облігації підприємств; облігації місцевих позик; 

державні облігації України; іпотечні сертифікати; іпотечні облігації; 

сертифікати фондів операцій з нерухомістю; інвестиційні сертифікати; 

казначейські зобов'язання України); 

– неемісійні цінні папери – цінні папери, які не відносяться до 

емісійних цінних паперів та Державна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку може визнати такими, якщо це не суперечить спеціальним законам про ці 

групи та/або види цінних паперів (заставна, вексель і ощадний(депозитний 

сертифікат); 

 формою існування: 

– документарні; 

– бездокументарні. 

 формою випуску: 

– на пред'явника – права, засвідчені цінним папером, належать його 

пред’явнику; 

– іменні – права, засвідчені цінним папером, належать особі, 

зазначеній у такому цінному папері; 

– ордерні – права, засвідчені цінним папером, належать особі, 

зазначеній у цінному папері, яка може самостійно здійснити ці права або 

призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу; 

 видами: 

– пайові – цінні папери, що засвідчують участь їх власника у 

статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів), надають йому право на 

участь в управлінні емітентом та одержання частини прибутку у вигляді 

дивідендів та частини майна у разі ліквідації емітента (акції; інвестиційні 

сертифікати); 

– боргові – цінні папери, що засвідчують відносини позики і 

передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти згідно 
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із зобов'язаннями (облігації підприємств; державні облігації України; облігації 

місцевих позик; казначейські зобов'язання України; ощадні (депозитні) 

сертифікати; векселі; 

– іпотечні – цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним 

покриттям (іпотечним пулом) та які засвідчують право власників на одержання 

від емітента належних їм коштів (іпотечні облігації; іпотечні сертифікати; 

заставні; сертифікати фондів операцій з нерухомістю); 

– приватизаційні – цінні папери, що посвідчують право власника на 

безкоштовне одержання у процесі приватизації частки майна державних 

підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду; 

– похідні – цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з 

правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, 

цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів (ф’ючерси, 

опціони); 

–  товаророзпорядчі – цінні папери, які надають держателю право 

розпоряджатися майном, зазначених у цих документах (прості складські 

свідоцтва). 

Акція – іменний цінний папір, який засвідчує майнові права його 

власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи 

права на: 

– отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді 

дивідендів; 

– отримання частини майна акціонерного товариства у разі його 

ліквідації; 

– управління акціонерним товариством; 

–  немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та 

законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних 

товариств. 

Акціонерне товариство розміщує акції двох типів – прості та 

привілейовані. 

Облігація – цінний папір, який засвідчує внесення власником грошей, 

визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує 

зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у 

передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за 

облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення. 

Облігації розміщуються у документарній або бездокументарній формі. 

Облігації підприємств – це цінні папери, що розміщуються юридичними 

особами тільки після повної сплати свого статутного капіталу. Вони 

підтверджують зобов'язання емітента за ними та не дають право на участь в 

управлінні емітентом. 

Облігації місцевих позик, це облігації внутрішніх та зовнішніх місцевих 

позик. Рішення про розміщення облігацій місцевих позик приймає Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим або міська рада відповідно до вимог, 

установлених бюджетним законодавством. 
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Казначейське зобов'язання України – державний цінний папір, який 

розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб та 

посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником 

казначейського зобов'язання України, дає власнику право на отримання 

грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення 

казначейських зобов'язань України. 

Інвестиційний сертифікат – цінний папір, який розміщується 

інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління 

активами пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності 

інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної 

компанії та пайовому інвестиційному фонді. 

Ощадний (депозитний) сертифікат – цінний папір, який підтверджує 

суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на 

одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та відсотків, 

встановлених сертифікатом, у банку, який його видав. 

Вексель – цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання 

векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку 

платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю). 

Приватизаційні папери – це особливий вид державних цінних паперів, 

які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі 

приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового 

фонду, земельного фонду. Вони можуть бути лише іменними. 

Іпотечними облігаціями є облігації, виконання зобов'язань емітента за 

якими забезпечене іпотечним покриттям. Іпотечні облігації є іменними цінними 

паперами. Іпотечна облігація засвідчує внесення грошових коштів її власником 

і підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість 

цієї облігації та грошового доходу, а в разі невиконання емітентом зобов'язань 

за іпотечною облігацією надає її власнику право задовольнити свою вимогу за 

рахунок іпотечного покриття. 

Іпотечний сертифікат – іпотечний цінний папір, який забезпечений 

іпотечними активами або іпотеками. Кредитодавець, який є власником 

іпотечних активів, має право випустити сертифікати. 

Сертифікат фонду операцій з нерухомістю – інвестиційний сертифікат, 

що засвідчує право його власника на отримання доходу від інвестування в 

операції з нерухомістю відповідно до законодавства. 

Похідні цінні папери – цінні папери, механізм випуску та обігу яких 

пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного 

договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових та/або товарних 

ресурсів. Дериватив – стандартний документ, який засвідчує право та/або 

зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні 

активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Стандартна 

(типова) форма деривативів та порядок їх випуску та обігу встановлюються 

законодавством. 

До деривативів належать: 
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Форвардний контракт – стандартний документ, який засвідчує 

зобов'язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у 

визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого 

продажу під час укладення такого форвардного контракту.  

Ф'ючерсний контракт – стандартний документ, що засвідчує 

зобов'язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений 

час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент 

виконання зобов'язань сторонами контракту.  

Опціон – стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) 

цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією 

ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання за рішенням 

сторін контракту.  

Варант – різновид опціону на купівлю, який випускається емітентом 

разом із власними привілейованими акціями чи облігаціями та надає його 

власнику право на придбання простих акцій даного емітента протягом певного 

періоду за певною ціною. 

Відповідно до виду цінностей деривативи розподіляються на: 

а) фондовий дериватив – стандартний документ, який засвідчує право 

продати та/або купити цінний папір на обумовлених умовах у майбутньому. 

Правила випуску та обігу фондових деривативів встановлюються державним 

органом, на який покладаються функції регулювання ринку цінних паперів; 

б) валютний дериватив – стандартний документ, який засвідчує право 

продати та/або купити валютну цінність на обумовлених умовах у 

майбутньому. Правила випуску та обігу валютних деривативів установлюються 

Національним банком України; 

в) товарний дериватив – стандартний документ, який засвідчує право 

продати та/або купити біржовий товар (крім цінних паперів) на обумовлених 

стандартних умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу товарних 

деривативів установлюються органом, на який покладаються функції 

регулювання товарного біржового ринку. 

Товаророзпорядчі цінні папери – цінні папери, які надають їхньому 

держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах. 

Під професійною діяльністю на фондовому ринку розуміють діяльність 

юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та 

обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами 

інституційних інвесторів тощо. 

На фондовому ринку можуть здійснюватися такі види професійної 

діяльності: 

 діяльність з торгівлі цінними паперами, яка включає: 

– брокерську діяльність – укладення торговцем цінними паперами 

цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені, за 

дорученням і за рахунок іншої особи; 
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– дилерську діяльність – укладення торговцем цінними паперами 

цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій 

рахунок з метою перепродажу; 

– андеррайтинг – розміщення (підписка, продаж) цінних паперів 

торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента. 

Можна провадити, якщо статутний капітал сплачено у розмірі не менш як 600 

тис грн.;  

– діяльність з управління цінними паперами – діяльність, що 

провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду 

протягом зазначеного строку на підставі договору про управління переданими 

йому цінними паперами та грошовими коштами, які призначені для 

інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління 

цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві власності 

установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним 

третіх осіб. Діяльність проводиться, якщо статутний капітал сплачено у розмірі 

не менш як 300 тис грн. 

 діяльність з управління активами інституційних інвесторів – 

професійна діяльність учасника фондового ринку – компанії з управління 

активами, яка провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі 

відповідного договору про управління активами інституційних інвесторів; 

 депозитарна діяльність, яка провадиться учасниками фондового 

ринку відповідно до законодавства про депозитарну систему України. 

 діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку – 

діяльність професійних учасників фондового ринку із створенням 

організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для 

збирання та поширення інформації щодо попиту і пропозицій, проведення 

регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, 

централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових 

інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та 

розв'язання спорів між членами організатора торгівлі. 

Організаторами торгівлі є фондові біржі, які функціонують відповідно до 

вимог Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”. 

Цінні папери мають номінальну і ринкову вартість або ціну. 

Номінальною (особовою) називають вартість, зазначену на цінному папері. Але 

купівля-продаж цінних паперів проводиться не за номіналом, а за цінами, що 

складаються на ринку цінних паперів. Ціна, за якою папери продаються і 

купуються на ринку, називається ринковою ціною або курсом цінних паперів. 

Курс акції залежить від річного дивіденду, який вона приносить, рівня 

позичкового відсотка та співвідношення між пропозицією акцій і попитом на 

них. 

Курс акції розраховується за формулою: 

%100
Рп

Д
Ка  

де: Д – сума річного дивіденду по акції; 
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Рп – рівень позикового відсотку. 

Курс облігації залежить від її номінальної вартості, річного доходу, який 

вона приносить, рівня позикового відсотка, кількості років, що залишилися до 

погашення облігації та співвідношення між пропозицією облігацій та попитом 

на них. 

Курс облігації визначається за формулою: 

%100
*





РпН

НДВн
Ко  

де Вн – номінальна вартість облігації; 

Н – кількість років, що залишилися до погашення облігації; 

Д – сума річного доходу по облігації; 

Рп – рівень позикового відсотка. 
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