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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Вивчення дисципліни «Історія фінансової науки, грошей і кредиту» посідає важли-

ве в загальній структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів за спеціальністю 072 – фі-
нанси, банківська справа та страхування. 

В освітньо-професійній програмі НТУ «Дніпровська політехніка» спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» здійснено розподіл програмних результатів 
навчання (ПРН) за організаційними формами освітнього процесу.  

Зокрема, до дисципліни Ф1 «Історія фінансової науки, грошей та кредиту» віднесе-
но такі результати навчання:  

 

ПР02 Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особли-
вості функціонування фінансових систем 

 
Дисципліна «Історія фінансової науки, грошей і кредиту» при підготовці фахівців у 

теоретичному плані повинна сформувати фундаментальні знання щодо ключових етапів 
розвитку фінансової науки у історичному аспекті, становлення та розвитку грошового обі-
гу та кредитних відносин на різних етапах розвитку суспільства та економічних відносин; 
у прикладному плані — закласти базові знання з виявлення взаємозв’язків між ключови-
ми тенденціями розвитку економічних, торгівельних, політичних та суспільних відносин за 
трансформацією поглядів на сутність фінансової науки, розвитку грошово-кредитних від-
носин, формування грошових, податкових та фінансових систем, економічного підґрунтя 
для економічної трансформації суспільства. 

Знання, отримані студентами в процесі вивчення дисципліни «Історія фі-
нансової науки, грошей і кредиту» є базовими при засвоєнні дисциплін «Фінан-
си», «Гроші і кредит», «Банківська система», «Страхування». 

Мета навчальної дисципліни «Історія фінансової науки, грошей і кредиту» — 
формування теоретичних знань про суть і необхідність грошей і банківської справи, їх ді-
алектичного розвитку в світлі історії економічної думки для об'єктивної оцінки економіч-
них процесів, що відбуваються на сучасному етапі, створення та розвитку грошово-
фінансових систем країни залежно від її економічного, суспільного, політичного розвитку, 
географічних та кліматичних факторів. 

Очікувані дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Шифр 
ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

ПР02 ПР02-1.1 Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової нау-
ки 

ПР02 ПР02- 1.2 Знати і розуміти особливості функціонування фінансових систем 

ПР02 ПР02- 1.3 Знати та розуміти економічні категорії, закони, причиннонаслід-
кові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та яви-
щами на різних рівнях економічних систем 

ПР02 ПР02- 1.4 Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 
функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування 
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Програма лекцій з дисципліни (60 годин) 
 

Шифри ДРН Види та тематика навчальних занять Обсяг  
складових,  

години 

ПР02- 1.1 
ПР02 1.2 
ПР02 1.3 
ПР02 1.4 
 

 

1. Вступ. Сутність грошей і фінансів 4 

2. Виникнення і розвиток грошей та фінансів у Стародавній Греції 6 

3. Основні етапи розвитку грошової та фінансової системи у Старо-
давньому Риму 

6 

4. Грошово-банківське господарство та податки в середньовічній Єв-
ропі 

6 

5. Формування грошово-фінансової системи Київської Русі 6 

6. Особливості грошей та фінансів у період існування Польсько-
Литовської держави 

5 

7. Грошове господарство та фінанси козацько-гетьманської доби 5 

8. Грошова та фінансова система України у складі Російської імперії 6 

9. Гроші та фінанси України у складі СРСР 8 

10. Формування грошової та фінансової систем незалежної України 8 

   
Супровід лекційних та практичних занять: ЕОМ, мультимедійна техніка, де-

монстраційний матеріал, дидактичні матеріали для практичних робіт, самостійного ви-
вчення матеріалу, виконання контрольної роботи (для заочної форми навчання), дистан-
ційна платформа Мoodlе. 

Методи навчання: інтерактивні лекції, практичні заняття (розгляд конкретних си-
туацій, кейси); самостійне вивчення матеріалу; групові проекти; контрольна робота (для 
заочної форми навчання), поточні та передекзаменаційна консультації. 

 
2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛЕКЦІЙ 

 
Лекція – одна з основних форм занять у вищому навчальному закладі, що призна-

чена для засвоєння теоретичного матеріалу. 
При підготовці до лекції студенту необхідно: 

- переглянути зміст попередніх лекцій та виявити моменти, які викликали труднощі;  
- скласти перелік питань, які необхідно поставити викладачу для з’ясування про-

блемних питань; 
- на основі опорного конспекту лекцій ознайомитись зі змістом майбутнього заняття. 

Для успішної участі в лекції студент повинен мати: 
- опорний конспект лекцій, поданий у вигляді демонстраційного матеріалу; 
- маркери для підкреслення та виділення проблемних моментів, важливих формул, 

викладень, положень; 
- засоби для занотовування коментарів. 

Під час лекції студенту рекомендується: 
- слідкувати за логікою викладання матеріалу згідно з опорним конспектом лекцій;  
- занотовувати положення, логічні побудови та висновки, які коментують демон-

страційний матеріал; 
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- коментарі, логічні висновки до окремих положень конспекту занотовувати в розд-
руківці демонстраційного матеріалу, що створює сприятливі умови при підготовці 
до наступних лекцій, модульних контрольних робіт та підсумкового контролю. 

 
3. ЛЕКЦІЇ (ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ) 

 

Тема 1. Вступ. Сутність грошей і фінансів  
 
Питання до розгляду: 
1. Походження та сутність грошей 
2. Сутність фінансів як економічної категорії  

 
Базові положення: 
 

Слайд 1 Слайд 2 

 
 
 

 

Слайд 3 Слайд 4 
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Слайд 5 Слайд 6 

  
Слайд 7 Слайд 8 

 
 

 

Слайд 9 Слайд 10 
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Слайд 11 Слайд 12 

  
Слайд 13 Слайд 14 

  
Слайд 15 Слайд 16 
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Слайд 17 Слайд 18 

  
Слайд 19 Слайд 20 

  

Слайд 21 Слайд 22 
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Слайд 23 Слайд 24 

  
Слайд 25 Слайд 26 

  
 

Питання для самоконтролю: 
1. Які були історико-суспільні передумови виникнення грошового обігу? 
2. Де та коли виникли паперові гроші? 
3. Які існують концепції походження грошей та хто їх засновники? 
4. В чому полягали погляди Аристотеля на процес формування грошового обігу? 
5. В чому полягає сутність простої форми вартості? 
6. Як проявляється розгорнута форма вартості? 
7. Як проявляються гроші як загальна форма вартості? 
8. Що таке грошова форма вартості? 
9. Що таке гроші? 
10. Які історичні витоки терміну та явища фінанси? 
11. Які існували фактори виникнення фінансів? 
12. Що таке фінанси? 
13. Які виділяють еволюційні форми фінансів та в чому вони полягають? 
14. Як характеризуються фінанси як управління? 
15. Що вивчає фінансова наука? 
16. Які існують ознаки фінансів? 
17. Які існують закономірності фінансів у розвиненій формі? 
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Тема 2. Виникнення і розвиток грошей та фінансів у Стародавній Греції  
 
Питання до розгляду: 
 

Питання до розгляду: 
1. Монетні системи Давньої Греції 
2. Гроші Давньої Греції на території сучасної України (VII ст.до н. е.–I ст.н.е.) 
3. Виникнення банків та банківські операції в Стародавній Греції  
4. Податки та страхування в Стародавній Греції 
 
Базові положення 
 

Слайд 1 Слайд 2 

 
 
 
 
 

 

Слайд 3 Слайд 4 
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Слайд 5 Слайд 6 

 
 

 

Слайд 7 Слайд 8 
 

 
 
 

 

Слайд 9 Слайд 10 
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Слайд 11 Слайд 12 

 
 
 

 

Слайд 13 Слайд 14 

 
 
 

 

Слайд 15 Слайд 16 

 
 
 
 

 



 14 

Слайд 17 Слайд 18 

 
 
 

 

Слайд 19 Слайд 20 

 
 
 

 

Слайд 21 Слайд 22 
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Слайд 23 Слайд 24 

  
Слайд 25  

 

 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Яка грошова система існувала у Давній Греції?  
2. Які монети відносились до  грошово-лічильних одиниць? 
3. Які монети відносились до обігових одиниць? 
4. Які характеристик Мілетської монетної системи? 
5. Що таке статер? 
6. Які характеристики Фокейської монетної системи? 
7. Що таке Електр? 
8. Які характеристики Егінської монетної системи? 
9. Які характеристики Перської монетної системи? 
10. Які особливості монет Аттики та Спарти? 
11. Які особливості розвитку грошового обігу за часів Олександра Македонського? 
12. Як розвивався давньогрецький грошових обіг на території сучасної України в Оль-

вії, Феодосії, Пантикапею? 
13. Хто такі трапези ти та які операції вони виконували? 
14. Які податки були в Давній Греції та які особливості їх сплати були в Афінах? 
15. Які страхові операції зародились в Давній Греції?  
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Тема 3. Основні етапи розвитку грошової та фінансової системи  
у Стародавньому Риму  

 
Питання до розгляду 
1. Основні монетні номінали Стародавнього Риму.  
2. Монети римсько-сарматського періоду на території сучасної України.  
3. Особливості банківництва в Римській імперії.  
4. Податкова система Стародавнього Риму 
 
 
Базові положення. 

Слайд 1 Слайд 2 

 
 
 

 

Слайд 3 Слайд 4 
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Слайд 5 Слайд 6 

 
 
 

 

Слайд 7 Слайд 8 

 
 
 

 

Слайд 9 Слайд 10 
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Слайд 11 Слайд 12 

 
 
 

 

Слайд 13 Слайд 14 

 
 
 

 

Слайд 15 Слайд 16 

 
 
 

 



 19 

Слайд 17 Слайд 18 

 
 
 

 

Слайд 19 Слайд 20 

 
 
 

 

Слайд 21 Слайд 22 
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Слайд 23 Слайд 24 

 
 
 

 

Слайд 25 Слайд 26 

 
 
 

 

Слайд 27 Слайд 28 
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Слайд 29 Слайд 30 

 
 
 

 

Слайд 31 Слайд 32 

 
 
 

 

Слайд 33 Слайд 34 
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Слайд 35 Слайд 36 

 
 
 

 

Слайд 37 Слайд 38 

 
 
 

 

Слайд 39 Слайд 40 

 
 

 



 23 

 
Слайд 41 Слайд 42 

 
 
 

 

Слайд 43 Слайд 44 

 
 
 

 

Слайд 45  

 

 

 



 24 

 
Питання для самоконтролю: 
1. Як вплинули етапи розвитку Римської держави на розвиток грошового обігу?  
2. Які характеристики економічного  підґрунтя грошового обігу етрусків? 
3. В чому полягали суспільні реформи Сервія Туллія? 
4. В чому полягала грошова реформа Сервія Туллія? 
5. Чим характеризувався монетарний обіг періоду Римської республіки? 
6. Що таке сестерція та денарій? 
7. Що таке монета та яка етимологія даного терміну? 
8. Що таке ауреус та які він мав характеристики? 
9. Як називались срібні монети Риму та які вони мали характеристики? 
10. Як називались мідні монети Риму та які вони мали характеристики? 
11. Якою була система фінансового управління в Давньому Римі? 
12. В чому полягала остання грошова реформа Римської республіки? 
13. В чому полягала грошова реформа Октавіана Августа? 
14. В чому полягали реформи Імператора Тіберія? 
15. Які були характерні особливості імператорських реформ нашої ери? 
16. Які операції свідчили про розвиток банківської справи в Давньому Римі? 
17. Хто такий менсарій та чим він займався? 
18. Як вівся банківський облік у Давньому Римі? 
19. Як розвивало банківництва у Східному Римі? 
20. Які податки були передбачено податковою системою Давнього Риму? 
21. В чому полягала податкова реформа Гая Юлія Цезаря? 
22. В чому полягала податкова реформа Октавіана Августа? 
23. Що передбачала система непрямого оподаткування в Римській імперії? 
 
 
 

Тема 4. Грошово-банківське господарство та податки  
в середньовічній Європі  

 
 
Питання до розгляду: 

1. Грошове господарство в середньовічній Європі  
2. Розвиток банківництва в середньовічній Європі 
3. Податки в середньовічній Європі 
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Базові положення: 
Слайд 1 Слайд 2 

 
 
 

 

Слайд 3 Слайд 4 

 
 
 

 

Слайд 5 Слайд 6 
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Слайд 7 Слайд 8 

  
Слайд 9 Слайд 10 

 
 
 

 

Слайд 11 Слайд 12 
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Слайд 13 Слайд 14 

 
 
 

 

Слайд 15 Слайд 16 

 
 
 
 

 

Слайд 17 Слайд 18 
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Слайд 19 Слайд 20 

 
 
 

 

Слайд 21 Слайд 22 

 
 
 

 

Слайд 23 Слайд 24 
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Слайд 25 Слайд 26 

 
 
 

 

Слайд 27 Слайд 28 

 
 
 

 

Слайд 29 Слайд 30 
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Слайд 31 Слайд 32 

 
 
 

 

Слайд 33 Слайд 34 

 
 
 

 

Слайд 35 Слайд 36 
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Слайд 37 Слайд 38 

 
 
 

 

Слайд 39 Слайд 40 

 
 
 

 

Слайд 41 Слайд 42 
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Слайд 43 Слайд 44 

 
 
 

 

Слайд 45 Слайд 46 

 
 
 

 

Слайд 47 Слайд 48 
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Слайд 49 Слайд 50 

  
Питання для самоконтролю: 

1. Що таке «аграрна цивілізація» та які її характеристики? 
2. Які етапи розвитку середньовічного господарства? 
3. Які характеристики етапів розвитку грошового обігу у середньовічній Європі? 
4. З чого складалась пізньоримська монетна система? 
5. Які характеристики варварського карбування монет? 
6. В чому полягала грошова реформа Карла Великого? 
7. Що таке флорин, цехін, гульден та Нобль? 
8. Як розвивались монети грошового типу на території середньовічної Європи? 
9. Що таке гротурнуа та які його характеристики? 
10. Яким чином відбувалась трансформація гроута? 
11. Що таке майсенські гроші? 
12. Які основні характеристики середньовічного празького гроша? 
13. Що таке гульденгрош та які його характеристики? 
14. Як розвивалось середньовічне банківництва? 
15. Якою є етимологія назви «банк»? 
16. Які передумови розвитку банківництва у середньовічній Флоренції? 
17. Які грошові розрахунки виконувались у середньовічній Італії? 
18. Які операції здійснювали торговельно-банківські компанії в Італії? 
19. Що таке коменда? 
20. Які функції виконував побожний банк та за рахунок чого він існував? 
21. Що таке ломбард та які операції він виконував у середньовіччі? 
22. Як було організовано податкову систему Візантії?  
23. Що таке аннона, «податок на повітря»? 
24. Які податки передбачала податкова система держави Франків? 
25. Чим характеризувались податки у період Хрестових походів? 
26. Які були особливості оподаткування у середньовічній Англії? 
27. Які були особливості оподаткування у середньовічній Франції? 
28. Які були особливості оподаткування у середньовічній Флоренції? 
29. Які були особливості оподаткування у середньовічній Німеччині? 
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Тема 5. Формування грошово-фінансової системи Київської Русі  
 
Питання до розгляду: 

1. Вплив іноземних грошових систем на формування грошового обігу в Дав-
ньоруській державі. 

2. Виникнення та еволюція гривні. 
3. Зародження кредитно-банківських відносин у Київській Русі. 
4. Податкова система Київської Русі. 

 
 

Базові положення 
 

Слайд 1 Слайд 2 

 
 
 

 

Слайд 3 Слайд 4 
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Слайд 5 Слайд 6 

 
 
 

 

Слайд 7 Слайд 8 

 
 
 

 

Слайд 9 Слайд 10 
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Слайд 11 Слайд 12 

 
 
 

 

Слайд 13 Слайд 14 

 
 
 
 

 

Слайд 15 Слайд 16 
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Слайд 17 Слайд 18 

 
 
 

 

Слайд 19 Слайд 20 

 
 
 

 

Слайд 21 Слайд 22 
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Питання для самоконтролю: 
1. Чим характеризувався грошовий обіг періоду Київської Русі? 
2. Що таке дирхем та які його характеристики? 
3. Що таке солід та які його характеристики? 
4. Яким чином обертались Західноєвропейські гроші у Київській Русі? 
5. Які характеристики були властиві першим власним грошам Київської Русі? 
6. Які версії походження терміну «гривня» існують? 
7. Що таке куна, різана, ногата та векша? 
8. За яких умов виник без монетний період в Київській Русі? 
9. Чим характеризувався монетний обіг періоду Золотої Орди? 
10. Як розвивались кредитні відносини у Київській Русі? 
11. Що таке Руська правда та які відносини вона регулювала? 
12. Які види відсотків по кредитах нараховувались в Київській Русі 
13. Що передбачала Псковська судна грамота? 
14. В чому полягали особливості новгородсько-німецьких торговельно-грошових 

відносин? 
15. Як була організована податкова систем в Київській Русі? 
16. Що таке данина та як вона встановлювалась та сплачувалась? 
17. Якою була система непрямого оподаткування в Київській Русі? 
 
 

Тема 6. Особливості грошей та фінансів у період існування Польсько-
Литовської держави  

 
Питання до розгляду: 

1. Основні риси грошового обігу в Україні у XIV – І половині XVII ст. 
2. Розвиток кредитних операцій на території Речі Посполитої. 
3. Податки Польсько – Литовської держави. 

 
Базові положення: 
 

Слайд 1 Слайд 2 
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Слайд 3 Слайд 4 

 
 
 

 

Слайд 5 Слайд 6 

 
 
 

 

Слайд 7 Слайд 8 
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Слайд 9 Слайд 10 

 
 
 

 

Слайд 11 Слайд 12 

 
 
 

 

Слайд 13 Слайд 14 

 
 
 
 

 



 41 

Слайд 15 Слайд 16 

 
 
 

 

Слайд 17 Слайд 18 

 
 
 

 

Слайд 19 Слайд 20 
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Слайд 21 Слайд 22 

 
 

 

Слайд 23 Слайд 24 

 
 

 

Слайд 25  

 

 

Питання для самоконтролю: 
1. Які політико-історичні передумови було створено для розвитку грошово-

фінансової системи у польсько-литовській державі? 
2. Які види галицьких срібних монет існували та які були їх характеристики? 
3. Що таке краківська гривня та які її характеристики? 
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4. Які характеристики були властиві першим «грошовим монетам»? 
5. Які особливості розвитку грошового обігу під час централізації влади у Литовсько-

Руській державі? 
6. В чому полягала грошова реформа в Польщі 1526-1528 рр.? 
7. Що таке злотова грошова система? 
8. Які види монет були в обігу на українських землях в період Речі Посполитої? 
9. Які види кредитних операцій виконувались в період Речі Посполитої? 
10. Які характеристики лихварства були в період Речі Посполитої? 
11. З яких податків складалась податкова система Польсько-литовської держави? 
12. В чому полягала податкова реформа в Речі Посполитій 1629 р.? 
13. Що таке фільваркова система сільського господарства? 
14. Що таке система відкупних? 
15. В чому полягала сутність «Устави про волоки» 1557 р.? 

 
 

Тема 7. Грошове господарство та фінанси козацько-гетьманської доби  
 
 
Питання до розгляду: 
1. Грошовий обіг в українському козацтві. 
2. Банківські інституції в Західній Україні 
3. Українська фіскальна система в добу Гетьманщини (ІІ половина ХVІІ ст. – по-

чаток ХVІІІ ст.). 
 
Базові положення: 
 

Слайд 1 Слайд 2 
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Слайд 3 Слайд 4 

 
 
 

 

Слайд 5 Слайд 6 

 
 
 

 

Слайд 7 Слайд 8 
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Слайд 9 Слайд 10 

 
 
 
 

 

Слайд 11 Слайд 12 

 
 
 

 

Слайд 13 Слайд 14 
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Слайд 15 Слайд 16 

 
 
 

 

Слайд 17 Слайд 18 

 
 
 

 

Слайд 19 Слайд 20 
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Слайд 21 Слайд 22 

 
 
 

 

Слайд 23 Слайд 24 

  
 

Питання для самоконтролю: 
1. В чому полягали політичні передумови розвитку грошово-фінансової систему на 

території України в період козацтва та гетьманської доби? 
2. Які були особливості грошового обігу в українському козацтві? 
3. Яким чином в обігу знаходились турецькі та кримські монети? 
4. Якими були російські гроші у ХІІІ- ХІV ст. 
5. В чому полягала грошова реформа російського царя Олексія Михайловича? 
6. Які були особливості застосування нових та старих монет періоду 1654-1663 рр. 
7. Що таке Єфімок 1655 р.? 
8. Яким чином вплинуло гетьманство Петра Дорошенка на розвиток грошової систе-

ми України? 
9. Яким чином вплинуло гетьманство Івана Самойловича на розвиток грошової сис-

теми України? 
10. В чому полягала грошова реформа Петра І? 
11. Яким чином діяли банківські інституції в Західній Україні? 
12. Які були засади функціонування сільських грошових позичкових кас? 
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13. Що таке сільська натуральна позичкова каса? 
14. Чим характеризувався розвиток банківництва у Варшаві ХVІІІ ст.? 
15. Що таке кагальні банки у ХVІІІ ст.? 
16. Які джерела фінансових ресурсів та напрями їх використання характерні були для 

львівських побожних банків? 
17. Яким чином здійснювалось оподаткування в добу Гетьманщини? 
18. Які особливості були в оподаткуванні міського населення на території України у 

ХVІІІ ст.? 
 
 

Тема 8 Грошова та фінансова система України  
у складі Російської імперії  

 
 
Питання до розгляду: 

1. Грошове господарство на території українських земель у складі Російської імперії.  
2. Становлення банківської системи Російської імперії. 
3. Податкова система на українських землях у складі Російської імперії. 
4. Зародження страхування в Російській імперії. 

 
 
Базові положення: 
 
 

Слайд 1 Слайд 2 
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Слайд 3 Слайд 4 

 
 
 
 

 

Слайд 5 Слайд 6 

 
 
 
 

 

Слайд 7 Слайд 8 
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Слайд 9 Слайд 10 

 
 
 
 

 

Слайд 11 Слайд 12 

 
 
 
 

 

Слайд 13 Слайд 14 
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Слайд 15 Слайд 16 

 
 
 
 

 

Слайд 17 Слайд 18 

 
 
 
 

 

Слайд 19 Слайд 20 
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Слайд 21 Слайд 22 

 
 
 
 

 

Слайд 23 Слайд 24 

 
 
 
 

 

Слайд 25 Слайд 26 

 
 

 



 53 

Слайд 27 Слайд 28 

 
 
 
 

 

Слайд 29 Слайд 30 

 
 
 
 

 

Слайд 31 Слайд 32 
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Питання для самоконтролю: 
1. Чим характеризувались монети епохи Катерини ІІ? 
2. Що таке пробні, таврійські, курляндські та сибірські монети? 
3. Які особливості карбування монет періоду Павла І? 
4. Чим було обумовлено випуск асигнацій Катерини ІІ та які економічні наслідки? 
5. В чому полягала грошова реформа 1839 р.? 
6. Чим характеризувався грошовий обіг на території України до середини ХІХ ст.? 
7. В чому полягала реформа С. Вітте 1895-1897 рр.? 
8. Чим характеризувався грошовий обіг Російської імперії 1897-1914 рр.? 
9. Як було організовано грошовий обіг Західної України до 1918р.? 
10. Які основні характеристики банківської системи Російської імперії ХІХ ст.? 
11. Які операції виконував Державний банк Російської імперії (1860 р.)? 
12. Як змінилися операції Державного банку Російської імперії з 1890 р.? 
13. Як розвивалось іпотечне кредитування у Російській імперії? 
14. Як розвивалось кредитування торгівлі у Російській імперії? 
15. Як розвивалась система комерційних банків на території України? 
16. В чому полягав «План фінансів» М. Сперанського? 
17. Як розвивалось страхування в Російській імперії? 
 

Тема 9 Гроші та фінанси України у складі СРСР  
 
Питання до розгляду: 

1. Грошовий обіг на розділених українських землях. 
2. Грошовий обіг на українських теренах під час Другої світової війни. 
3. Грошовий обіг в СРСР після Другої світової війни. 
4. Банківська система України в складі СРСР. 
5. Податкова система СРСР. 
6. Страхування в СРСР. 

 
Базові положення: 
 

Слайд 1 Слайд 2 
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Слайд 3 Слайд 4 

 
 
 

 

Слайд 5 Слайд 6 

 
 
 

 

Слайд 7 Слайд 8 
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Слайд 9 Слайд 10 

 
 
 

 

Слайд 11 Слайд 12 

 
 
 

 

Слайд 13 Слайд 14 
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Слайд 15 Слайд 16 

 
 
 

 

Слайд 17 Слайд 18 

 
 
 

 

Слайд 19 Слайд 20 
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Слайд 21 Слайд 22 

 
 
 
 

 

Слайд 23 Слайд 24 

 
 
 

 

Слайд 25 Слайд 26 
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Слайд 27 Слайд 28 

 
 
 

 

Слайд 29 Слайд 30 

 
 
 

 

Слайд 31 Слайд 32 
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Слайд 33 Слайд 34 

  
 

Питання для самоконтролю: 
1. Які територіально-політичні передумови розвитку грошово-фінансової системи на 

території України існували в 1918 -1939 рр. 
2. Які особливості функціонування грошової системи ІІІ Речі Посполитої? 
3. Які особливості грошового обігу постреволюційної Росії? 
4. В чому полягала НЕП та як вона відобразилась на грошовому обігу? 
5. В чому полягали особливості обігу червонців, забезпечених золотом 1922 р.? 
6. Які особливості грошової реформи 1923 р.? 
7. Якою була монетна система СРСР 1924-1931 рр.? 
8. В чому полягала грошова реформа 1936-1938 рр.? 
9. Як було організовано грошовий обіг на окупованій територій у період ІІ Світової 

Війни? 
10. В чому полягала грошова реформа 1947 р.? 
11. В чому полягала грошова реформа 1960 р.? 
12. Що таке карткова система 1990 р.? 
13. В чому полягала грошова реформа 1991? 
14. Які характерні риси банківської системи України радянської доби? 
15. Чим характеризувалась кредитна система 1929-1940 рр.? 
16. Чим характеризувалась повоєнна кредитна система? 
17. Як було побудовано податкову систему у довоєнний час СРСР? 
18. Які були особливості податкової системи у воєнні часи? 
19. Яким чином трансформувалась податкова система СРСР у 1953-1991рр.? 
20. Які особливості розвитку страхування в Українській СРСР? 

 
 

Тема 10 Формування грошової та фінансової систем незалежної України  
 
Питання до розгляду: 

1. Становлення грошової системи в Україні після 1991 р. 
2. Формування основних елементів фінансової системи незалежної України. 
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Базові положення: 
 
Слайд 1 Слайд 2 

 
 
 

 

Слайд 3 Слайд 4 

 
 
 

 

Слайд 5 Слайд 6 
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Слайд 7 Слайд 8 

 
 
 

 

Слайд 9 Слайд 10 

 
 
 

 

Слайд 11 Слайд 12 
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Слайд 13 Слайд 14 

 
 
 

 

Слайд 15 Слайд 16 

 
 
 

 

Слайд 17  
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Питання для самоконтролю: 
1. Які були організаційно-правові засади створення грошової системи незалежної 

України? 
2. Яким чином було здійснено введення в обіг купоно-карбованця 1991 р. 
3. В чому полягала грошова реформа в Україні 25 серпня 1996 р. 
4. В чому полягають основні положення Закону України «Про Національний банк 

України»? 
5. В чому полягали особливості процесу розбудови банківської системи незалежної 

України? 
6. Які виділяють етапи формування сучасної банківської системи України? 
7. Які особливості формування податкової системи незалежної України? 
8. Які основні етапи становлення страхової системи в сучасній Україні? 

 
 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 

4.1. БАЗОВІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 

1. Колесников О.В., Бойко Д.І., Коковіхіна О.О Історія грошей і фінансів: Навч. пос. – 
К.: Центр учбової літератури, 2008. – 140с.  

2.  Кузьмін В.В., Зікова О.П. Історія грошей: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літер., 
2006.-176 с  

3. Прядко В.В., Сайко М.М. Історія грошей та кредиту. Навч. посібник : К.: Кондор, 
2009. -508с. 
 

4.2. ДОПОМІЖНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 

1. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, 
М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.  

2. Зваріч Ст., Шуст Р. Нумізматіка. Довідник. – Т.; Л., 1998.  
3. Історія світової економіки / За ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Маркова, Москва, ЮНІТІ . – 

2000.  
4.  Коротка економічна історія миру від палеоліту до наших днів. – Камерон р., Моск-

ва: „Росмен‖, 2001.  
5. Краузе С.В. Монеті та грошовий обіг Галічині. Короткий науковопопулярний істори-

ко-економічний огляд. – Коломія, 2000.  
6. Пушкарева В.М. Історія фінансової думки і політики податків: Навчань. допомога. - 

М.:Инфра-М, 1996, 58 с.  
7. Стельмах В.С., Дьяконова І.І., Сало І.В., Сеніщ п.М., Соколенко Т.І. Фінансово-

кредітна система Україні-Росії (19-20 ст.). – Сумі, 2000.  
8. Піщик В. Я. Євро і долар США. Конкуренція і партнерство в умовах глобалізації. – 

М., 2002.  
9. Тхоржевський Р. Національні паперові гроші Україні 1918-1920 рр. – Донецьк, 1992 

. – С.58-73. 
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5. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих процедур, 
що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до «Положення про оцінювання ре-
зультатів навчання здобувачів вищої освіти».  

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікований під 
час контрольних заходів, відображає реальний результат навчання студента за дисцип-
ліною. 

 
5.1 ШКАЛИ 

 
Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за рейтинго-

вою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за офіційною відсутні-
стю національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 

 
Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

 
Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав підсумкову 

оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною заборгованістю, що 

підлягає ліквідації. 

 
5.2 ЗАСОБИ ТА ПРОЦЕДУРИ 

 
Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості знань, 

умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за вимогами НРК до 8-го 
кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих робочою програмою ре-
зультатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані виключно на 
демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у вигляді за-
вдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом конкретизації вихі-
дних даних та способу демонстрації дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового контролю 
дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та підсумкового 
контролю дисципліни подано нижче.  
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Засоби діагностики та процедури оцінювання 
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 
заняття 

засоби діагности-
ки 

процедури 
засоби діаг-

ностики 
процедури 

лекції контрольні завдан-
ня за кожною те-
мою 

виконання завдання під 
час лекцій 

 
 
 
комплексна 
контрольна 
робота (ККР) 

визначення середньозваже-
ного результату поточних ко-
нтролів; 
 
виконання ККР під час екза-
мену за бажанням студента 

практичні  
контрольне індиві-
дуально- розрахун-
кове завдання 

- виконання завдань під 
час практичних занять 
- виконання завдань під 
час самостійної роботи 

 
Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визначення якості 

виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні заняття оцінюються якістю 
виконання контрольного або індивідуального завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, то інтег-
ральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що вста-
новлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних занять не 
менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студента шляхом визна-
чення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час екзамену має 
право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні ре-
зультати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному часу на 
виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою складових 
(конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з урахуванням ваго-
вих коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного дескриптора НРК. 

 
5.3 КРИТЕРІЇ 

 
Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються відносно 

очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що описують дії студента 
для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю лек-
ційних і практичних занять в якості критерія використовується коефіцієнт засвоєння, що 
автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно до 
еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону. 



 67 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно за 
допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня компетентнос-
тей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені НРК для 
магістерського рівня вищої освіти (подано нижче). 

 
Загальні критерії досягнення результатів навчання 

для 6-го кваліфікаційного рівня за НРК 
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у пе-

вній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і ви-
мог. 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та від-

повідальності 
Показник 

оцінки  

Знання  

- спеціалізовані конце-
птуальні знання, набуті у 
процесі навчання та/або 
професійної діяльності 
на рівні новітніх досяг-
нень, які є основою для 
оригінального мислення 
та інноваційної діяльно-
сті, зокрема в контексті 
дослідницької роботи; 

- критичне осмислення 
проблем у навчанні та 
/або професійній діяль-
ності та на межі предме-
тних галузей 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, осмислена. 
Характеризує наявність: спеціалізованих концептуальних 
знань на рівні новітніх досягнень; критичне осмислення про-
блем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі пре-
дметних галузей 

95-100 

Відповідь містить не грубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й недостатньо 
обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, недостатньо 
обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про об’єкт 
вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння 

- розв’язання складних 
задач і проблем, що по-
требує оновлення та 
інтеграції знань, часто в 
умовах непов-
ної/недостатньої інфор-
мації та суперечливих 
вимог; 

- провадження дослід-
ницької та/або іннова-
ційної діяльності 

Відповідь характеризує уміння: виявляти проблеми; форму-
лювати гіпотези; розв’язувати проблеми; оновлювати знання; 
інтегрувати знання; провадити інноваційну діяльність; прова-
дити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в прак-
тичній діяльності з не грубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в прак-
тичній діяльності, але має певні неточності при реалізації од-
нієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в прак-
тичній діяльності, але має певні неточності при реалізації двох 
вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в прак-
тичній діяльності, але має певні неточності при реалізації 
трьох вимог 

74-79 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та від-

повідальності 
Показник 

оцінки  

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в прак-
тичній діяльності, але має певні неточності при реалізації чо-
тирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в прак-
тичній діяльності при виконанні завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання при ви-
конанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

- зрозуміле і недвозна-
чне донесення власних 
висновків, а також знань 
та пояснень, що їх об-
ґрунтовують, до фахівців 
і нефахівців, зокрема до 
осіб, які навчаються; 

- використання інозем-
них мов у професійній 
діяльності 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: правильна; чиста; яс-
на; точна; логічна; виразна; лаконічна.  
Комунікаційна стратегія: послідовний і несуперечливий розви-
ток думки; наявність логічних власних суджень; доречна аргу-
ментації та її відповідність відстоюваним положенням; прави-
льна структура відповіді (доповіді); правильність відповідей на 
запитання; доречна техніка відповідей на запитання; здатність 
робити висновки та формулювати пропозиції; використання 
іноземних мов у професійній діяльності 

95-100 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комуні-
каційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комуніка-
ційна стратегія (сумарно не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комуніка-
ційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комуніка-
ційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комуні-
каційна стратегія (сумарно не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комунікаційна 
стратегія з хибами (сумарно не реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комунікаційна 
стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

- відповідальність за 
розвиток професійного 
знання і практик, оцінку 
стратегічного розвитку 
команди; 

- здатність до подаль-
шого навчання, яке зна-
чною мірою є автоном-
ним та самостійним 

Відмінне володіння компетенціями: використання принципів та 
методів організації діяльності команди; ефективний розподіл 
повноважень в структурі команди; підтримка врівноважених 
стосунків з членами команди (відповідальність за взаємовід-
носини); стресовитривалість;  саморегуляція; трудова актив-
ність в екстремальних ситуаціях; високий рівень особистого 
ставлення до справи; володіння всіма видами навчальної дія-
льності; належний рівень фундаментальних знань; належний 
рівень сформованості загальнонавчальних умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями автономності та відпові-
дальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономності та відповідаль-
ності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та від-

повідальності 
Показник 

оцінки  

Добре володіння компетенціями автономності та відповідаль-
ності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономності та відповідаль-
ності (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями автономності та відпові-
дальності (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями автономності та відпові-
дальності (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономності та відпові-
дальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 

 
 

6. ТЕЗАУРУС 
 

АВЕРС (лam. adversus — звернений до...; фр. avers: англ. obverse; нім. hauptseite, 
Vorderseite) — лицевий бік монети або медаліч. 

АНТИХРЕЗА - специфічна форма застави, при якій заставодержатель має право 
отримувати вигоду від застави замість стягнення відсотків з боржника; 

АРГЕНТАРІЇ - агенти на державних або приватних аукціонах, зберігали грошові 
вклади для фізичних осіб, переводили у готівку чеки і міняли валюту; 

АС - римська грошово-вагова одиниця, назва старовинної римської мідної монети, 
що карбувалася в Римі за часів Сервія Туллія, але ймовірно, що з'явилася лише на почат-
ку республіки; 

АСИГНАЦІЇ - паперові гроші Російської імперії, випущені з метою зменшення кілько-
сті мідних монет і полегшення обігу грошей; 

АУРЕУС - золота монета, яку було введено в обіг в епоху імперії, використовувася 
для укладання угод з купівлі-продажу нерухомості; 

БАНКІВНИЦТВО - процес надання банківських послуг, частина економіки, що конце-
нтрує свою увагу на структурі та процесах у банківській сфері; 

БАНКОЦЕТЛІ (нім. Bankozettel) — назва перших австр. паперових грошей, номінал 
яких позначався у гульденах. Випускались Віденським міським банком починаючи з 1762 
р. без примусового курсу і обмінювались на срібну монету. За допомогою банкоцетлів 
уряд імператриці Марії Терезії (1740—1780) намагався зменшити дефіцит державного бю-
джету. Перша емісія на суму 12 млн гульденів була випущена номіналами 5,10, 25, 50 та 
100 гульденів. Наступні випуски (1771, 1784 та 1796) були доповнені банкоцетлями номі-
нальною вартістю 500 та 1000 гульденів. З 1800 р. випускались також банкоцетлі номіна-
лом 1 та 2 гульдени.. 

БІЛОННА МОНЕТА (фр. billon — низькопробне срібло) — неповноцінна срібна моне-
та, в якій дорогоцінний метал становить меншу частину, а більшу — лігатура (переважно 
мідь). 

БІЛОНОВА (БІЛОННА) МОНЕТА - розмінна неповноцінна монета, вартість металу 
та карбування якої значно нижчі за номінальну; 
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БІМЕТАЛІЗМ (лат. bі — два + metallum ~ метал) — 1) одночасне використання в мо-
нетній справі двох благородних металів — золота та срібла; 2) грошова система, за якою 
два валютних метали є законними і рівноправними засобами платежу. Така система вима-
гає законодавчого встановлення обмінного курсу між обома металами і визнання його як 
постійного. 

ВЕКСЕЛЬ - розписка міняйли, за якою його агент у певному місці видавав тій чи ін-
шій особі суму, яку та внесла попередньо; 

ГРОШІ - це товар, який виступає в специфічні формі, але завдяки їх участі в процесі 
обміну вартість набирає форму ціни, яка може дорівнювати вартості, а може від неї відріз-
нятися; 

ГУЛЬДЕН - (нім. gulden — золотий) — золота монета, відкарбована вперше 
в Німеччині на початку XIV ст. на зразок флорина, була основним платіжним засобом 
до XVI ст.; нідерландський флорин, 

ДЕНАРІЙ - назва римської срібної монети часів Республіки (вперше викарбувана 268 
року до н. е.) та перших двох століть Імперії.; 

ДЕНАРІЙ - римська срібна монета часів Республіки та перших двох століть Імперії; 

ДУБЛОН (ісп. doblon, duplone, dublone) — ісп. золота монета, карбування якої розпо-
чав Карл V (1516—1556) 1587 р. З 22-каратної марки золота карбували 68 монет номіна-
лом 1 ескудо. Подвійний ескудо називали "пістоль", або "іспанський дублон". Після цього 
назва дублон поширилась на подвійні пістолі, а монети номіналом 4 пістолі одержали на-
зву квадруплі. Початкова маса дублона — 6,77 г золота 917-ї проби. 

ДУКАТ - (від лат. ducatus — останнього слова монетної легенди) — золота монета, 
вперше відкарбована 1284 р. дожем Дж. Долуоло у Венеції. Назва дукат перейшла на всі 
інші золоті монети, карбовані за венеціанською стопою, грошова одиниця більшості країн 
Середньовічної Європи; 

ДУПОНДІЙ - римська монета вартістю двох асів карбувався із латуні; 

ЕЛЕКТРОН, ЕЛЕКТР (грецьк. біле золото) — природний сплав золота і срібла, з яко-
го карбувались найдавніші мідійські та іонійські монети. Згодом, з VI—IV ст. до н. е., з ньо-
го випускали монети міста іонійського узбережжя Малої Азії — Кизик, Фокея, Мітілена 
(о.Лесбос), а також у IV ст. до н. е. — Снракузи та Карфаген. Застосування електру у Ма-
лій Азії пояснюється тим, що цей сплав існував у природному вигляді в долині р. Пактол 
(Лідія) та в горах Тмола і Сітіла. В античних джерелах співвідношення золота і срібла у 
складі електру визначалось як 4:1 або 3:1. Сучасні дослідження свідчать, що вміст чистого 
золота у монетах коливається в межах 16—69 %. Попри це курс електрових монет завжди 
був стабільним незалежно від процентного вмісту золота і срібла. З електрового сплаву, 
але штучного, карбувались статери боспорських царів, варварські наслідування грецьк. 
монет, що виготовлялись кельтськими і кавказькими племенами.  

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ -  різновид депозитних грошей, коли переказування грошових 
сум на рахунках у банках здійснюється автоматично за допомогою комп’ютерних систем 
та безпосередніми розпорядженнями власників поточних рахунків; 

ЕМІСІЯ — випуск в обіг, за дорученням власника прав випуску, монет, паперових 
грошей та банкнот. До емісії належать випуск та вилучення готівки (емісійна функція дер-
жавного центрального банку) шляхом регулювання загальної кількості банкнот, що пере-
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бувають в обігу.  

ЗОЛОТИЙ СОЛІД - основна монета і грошова одиниця Римської імперії, а потім і Ві-
зантії; 

КАРОЛІНЗЬКИЙ  ФУНТ - ―фунт Карла Великого‖, збільшений до ваги у 0,408 кг, що 
призвело до зростання ваги денарія та карбування нових монет; 

КВАДРАНТ - дрібна монета Стародавнього Риму дрібна давньоримська бронзова 
монета. Становила 1/4 аса. На квадрантах, як правило, зображувався Геракл. Після того, 
як в 1 в. до н. е. вартість аса значно знизилася, квадрант стає найдрібнішої монетою в 
римській імперії до часу імператора Антоніна Пія (138-161 н. е.). 

КВІНАРІЙ - золота монета, яка використоувалася для розрахунків з армією; 

КОПА (лат. sexagena — 60) — лічильна одиниця, дорівнює 60. Була поширена з XIV 
ст. у країнах Центральної та Східної Європи, в т.ч. і на укр. землях. Як грошово-лічильна 
одиниця (копа грошів) використовувалась під час підрахунку празьких та мейсенських 
грошів, яких ішло по 60 на празьку гривню, спочатку вагову, а згодом вже тільки лічильну. 
У Польщі копа витіснила лічильну гривню (48 грошів), але незабаром сама поступилася 
місцем новій грошово-лічильній одиниці — злотому (30 грошів), який дорівнював половині 
копи. У XV—XVШ ст. на копи велася грошова лічба на землях Великого князівства Литов-
ського, особливо лит. монет, які були якісно кращими, ніж польськ. Литовська копа дорів-
нювала 60 лит. грошам, або 600 денаріям (пенязям). На західноукраїнських землях раху-
нок грошей на копи вівся до кінця XVII ст. 

КРЕДИТ - кошти й матеріальні цінності, що надаються кредитором у користування 
позичальнику під відсоток на умовах платності, строковості, забезпеченості, поверненості, 
цільового використання; 

КРЕДИТНІ ГРОШІ - це гроші особливого типу, що нерозмінні на золото, а в обіг ви-
пускаються центральним банком як банкноти; 

ЛИХВАРСТВО - надання грошей у позику з умовою сплати відсотків при погашенні 
боргу у стародавні часи; 

МАСШТАБ ЦІН - технічна функція грошей. Вона являє собою законодавчу фіксацію 
певної кількості (за масою) монетарного металу (золота чи срібла), що закріплювалося 
державою за грошовою одиницею; 

МЕТАЛЕВІ ГРОШІ - це гроші, матеріальне тіло яких виготовлено з певного металу, а 
загальним еквівалентом вони стають завдяки великим витратам виробництва на видобу-
ток цього металу; 

МІНА - вагова одиниця, покладена в основу грошово-монетних одиниць Стародав-
ньої Греції. 

МОНОМЕТАЛІЗМ (грецьк. monos — один, єдиний) — грошова система, за якої роль 
всезагального еквівалента відіграє один з дорогоцінних металів. При цьому в обігу пере-
бувають монети, виготовлені з цього металу, або грошові знаки, що розмінюються на ньо-
го. Залежно від того, який саме метал відіграє роль всезагального еквівалента, виділяють 
срібний монометалізм та золотий монометалізм.  

НАТУРАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО - тип господарства, за якого продукти праці вироб-
ляються для задоволення власних потреб, а не для продажу; 

НУМУЛАРІЇ - особи, які здійснювали операції, які полягали у купівлі та продажі мо-
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нет, їх розміні, видачі малих кредитів та залученню малих вкладів. 

ПАПЕРОВІ ГРОШІ - неповноцінні гроші, які мають номінальну вартість, що виража-
ється їх купівельною спроможністю; 

ПЕННІ -розмінна грошова одиниця багатьох країн і територій, які в різний час входи-
ли до складу Британської імперії, а також Фінляндії і Естонії;  

ПОДАТКИ - це обов'язкові платежі фізичних та юридичних осіб до центрального і мі-
сцевого бюджетів, які здійснюють в порядку і на умовах, що визначаються законодавчими 
актами тієї чи іншої країни; 

СЕМІС - бронзова монета, староримська одиниця міри, Вживалася як одиниця маси 
(1/2 лібри = 163.7 гр), одиниця довжини ( 1/2 песа = 148 мм) та площі (1/2 юґера = 1250 м²).  

СЕНЬЙОРАЖ - дохід, що отримується від емісії грошей; 

СЕСТЕРЦІЙ - основна давньоримська срібна монета, що дорівнює чверті денарія 
(більш важкої срібної монети).; 

СТАТЕР - (також       р) (дав.-гр. στᾰτήρ) — антична монета, яка була в обігу 
у Стародавній Греції та Лідії у період приблизно з початку V століття до н. е. до середини 
I століття н. е., також мала велике значення для кельтських племен.; 

СТРАХУВАННЯ - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інте-
ресів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), ви-
значених договором страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фон-
дів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових пла-
тежів (страхових внесків, страхових премій). 

ТАЛАНТ - вагова одиниця, покладена в основу грошово-монетних одиниць Старо-
давньої Греції; 

ТАЛЕР - велика срібна монета, яка в XVI–ХIX ст. відігравала значну роль у грошо-
вому обігу Європи та в міжнародній торгівлі; 

ТРАПЕЗИТИ - приватні особи, які здійснювали банківські операції у Стародавній 
Греції; 

ТРІЄРАРХІЯ -  найбільш обтяжлива з усіх надзвичайних афінських літургій, тобто 
натуральних повинностей, які здійснювались через безкоштовні громадські посади; 

УЗУФРУКТ -  це речове право користування чужим майном з правом вилучення до-
ходів від нього, але з умовою збереження його цілісності і господарської приналежності. 
У римському праві — право проживання в чужому будинку 

ФІНАНСИ - економічна категорія, яка відображає процеси розподілу та перерозподі-
лу виробленого в країні національного доходу; 

ФЛОРИН - основна золота монета що карбувалася спочатку у Флоренції, згодом в 
інших європейських державах. Вперше відкарбували в 1252 році у Флоренції з майже чис-
того золота (звідси назва монети). Маса флорина становила 3,53 г золота, складала 1/96 
флорентійського фунта (339 г). 
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