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Грошові розрахунки можуть набирати як готівкової, так і безготівкової форми. 

Безготівковим грошовим розрахункам, як правило, віддають перевагу. Це пояснюється 

тим, що за використання безготівкових розрахунків досягають значної економії витрат 

на їх здійснення. Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяють 

банківські установи, у них також заінтересована держава — не тільки з погляду 

економного  витрачання коштів, а й з  погляду вивчення, регулювання і контролю 

грошового обороту. 

Сферу готівкових і безготівкових розрахунків розмежовано. Готівкова форма 

розрахунків застосовується за обслуговування населення — виплата заробітної плати, 

матеріального заохочення, дивідендів, пенсій, грошової допомоги. Отримуючи 

грошові доходи, населення витрачає їх на купівлю товарів, продуктів харчування, 

оплачує послуги і здійснює інші платежі. 

Безготівкові розрахунки — це грошові розрахунки, які здійснюються за 

допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші (кошти) списуються з рахунка 

платника і переказуються на рахунок отримувача коштів. 

Між готівковою і безготівковою формами розрахунків існує тісний зв’язок. Так, 

одержуючи виручку за реалізовану продукцію в безготівковій формі, підприємство 

повинно отримати в установленому порядку в банківській установі готівку для 

виплати заробітної плати, покриття різних витрат, на господарські потреби тощо. У 

цьому разі гроші, що надійшли в безготівковій формі, можуть бути отримані в банку в 

готівковій формі. 

Підприємства торгівлі, сфери обслуговування населення, реалізуючи товари, 

виконуючи замовлення, надаючи послуги, отримують плату за це, як правило, 

готівкою. Водночас їхні розрахунки з постачальниками, фінансово-кредитними 

установами, цільовими фондами в основному здійснюються в безготівковій формі. 

Розвиток ринкових відносин призвів до певних змін у колишній системі 

грошових розрахунків між підприємствами, зокрема розширив можливість 

застосування готівкової форми. З кінця 1998 р. згідно з постановою НБУ від 11 



жовтня 1998 р. № 473 всі готівкові розрахунки між підприємствами можуть 

здійснюватись як за рахунок коштів, отриманих у касі банку, так і за рахунок 

виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень. 

Отримана готівка у вигляді виручки від реалізації продукції та інших касових 

надходжень може бути використана підприємствами не тільки для забезпечення 

господарських потреб, а й на оплату праці і виплату дивідендів (доходу). Крім того, 

для виплат, пов’язаних з оплатою праці й виплатою дивідендів, підприємства можуть 

використовувати й готівку, отриману з кас банків. Водночас підприємства повинні 

забезпечувати систематичну і повну сплату податків, зборів і обов’язкових платежів у 

бюджет та державні цільові фонди згідно з чинним законодавством. 

Підприємства також можуть проводити розрахунки з бюджетом і державними 

цільовими фондами готівкою. Але якщо підприємства мають податкову 

заборгованість, розрахунки між покупцем і постачальником продукції треба 

здійснювати тільки в безготівковому порядку. 

Безготівкові розрахунки слід розглядати як цілісну систему, яка включає: 

— класифікацію розрахунків; 

— організацію розрахунків; 

— форми відповідних документів; 

— взаємовідносини платників з банками. 

У класифікації безготівкових розрахунків слід розрізняти: 

— розрахунки за товарними операціями; 

— розрахунки за нетоварними операціями. 

Розрахунки за товарними операціями пов’язані з реалізацією продукції, 

виконанням робіт, наданням послуг. Вони становлять переважну частину всього 

грошового обороту в державі й обслуговують поточну фінансово-господарську 

діяльність підприємств. Від організації розрахунків за товарними операціями залежать 

розрахунки за нетоварними операціями. 

Розрахунки за нетоварними операціями пов’язані з фінансовими операціями: з 

кредитною системою, з бюджетами різних рівнів, зі сплатою фінансових санкцій. Ці 

розрахунки здійснюються після реалізації продукції, тобто за результатами 

завершення кругообороту коштів підприємства. 

Відповідно до територіального розміщення підприємств (покупців — продавців) 

і банківських установ, що їх обслуговують, безготівкові розрахунки поділяються на 

місцеві, міжміські та міжнародні. 

Місцеві розрахунки здійснюються між покупцем і постачальником продукції, 

якщо їх обслуговує одна установа банку або коли банк постачальника і банк покупця 

розміщені в тому самому населеному пункті. 

Міжміські — це розрахунки, які здійснюються між покупцем і постачальником 

через банки (постачальника і покупця), що знаходяться в різних регіонах. 



Міжнародні — це розрахунки, які здійснюються за операціями купівлі-продажу 

через банк постачальника, яким є зарубіжний банк. 

Організація розрахунків передбачає їх здійснення записом (переказуванням) 

коштів з рахунка покупця (платника коштів) на рахунок постачальника (отримувача 

коштів) або заліком взаємних розрахунків між покупцем і постачальником продукції. 

За економічним змістом організація безготівкових розрахунків виходить за межі 

суто технічних операцій, пов’язаних зі списанням і зарахуванням коштів на рахунки 

клієнтів у банківській установі. 

Безготівкові розрахунки здійснюються в різних формах. Різні форми розрахунків 

пов’язані з використанням різних видів розрахункових документів. 

Розрахункові документи готує постачальник або платник, а в окремих випадках 

— банк. Розрахунковий документ — це відповідно оформлений документ на переказ 

грошових коштів. Використовуються відповідні форми безготівкових розрахунків 

(залежно від форми розрахункового документа), а саме: 

— платіжними дорученнями; 

— платіжними вимогами-дорученнями; 

— чеками; 

— акредитивами; 

— векселями; 

— інкасовими дорученнями (розпорядженнями). 

Платіжні вимоги та інкасові доручення (розпорядження) застосовуються у 

випадках стягнення в безспірному порядку сум фінансових санкцій, недоїмки в 

бюджет з податків, штрафів, які нараховані державними податковими органами. 

Правові основи організації безготівкових розрахунків у господарському обороті 

регламентуються законодавчими, інструктивними документами. Національний банк 

України виступає як методичний центр з розробки форм і засобів розрахунків у 

народному господарстві, правил документообороту, організації банківського  

контролю за проведенням розрахунків. 

За часів переходу до ринкових відносин організація безготівкових розрахунків 

повинна активно сприяти вирішенню таких завдань: 

— удосконалення комерційного розрахунку на підприємстві; 

— підвищення відповідальності підприємств за своєчасне і в повному обсязі 

здійснення платежів за всіма зобов’язаннями; 

— зміцнення договірної дисципліни; 

— прискорення обороту оборотних коштів. 



Підприємства для проведення всіх видів банківських операцій і зберігання 

коштів мають право відкривати рахунки у банку за згодою останнього та на власний 

вибір. При цьому підприємство повинно враховувати місцезнаходження банку, рівень 

обслуговування, рівень депозитних і кредитних ставок, різноманітність операцій, які 

виконує банк та інше. Необхідно зазначити, що підприємство може відкривати два і 

більше рахунків у національній валюті та рахунки у іноземній валюті. Для відкриття 

поточних рахунків підприємство подає в установу банку такі документи:  

1. Заяву на відкриття рахунка, підписану уповноваженими особами.  

2. Копію свідоцтва, завірену нотаріально, про державну реєстрацію.  

3. Копію статуту, завірену нотаріально чи органом реєстрації.  

4. Копію документа про взяття підприємства на податковий облік.  

5. Картку зі зразками підписів уповноважених осіб (директора, головного 

бухгалтера), зразок відбитка печатки.  

6. Копії документів про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, 

фондах соціального страхування, засвідчені нотаріально або органами, які видали 

відповідні документи. 

Підприємства можуть відкривати в банку такі види рахунків у національній 

валюті: 

 - поточні (для проведення поточної господарської діяльності);  

- бюджетні (у разі виділення коштів з державного або місцевого бюджетів для 

цільового використання); 

 - кредитні (для обліку кредитів);  

- депозитні (для одержання депозитного проценту).  

 

Банківські рахунки у іноземній валюті можуть бути такі: поточні, розподільчі, 

кредитні, депозитні. Розподільчий рахунок призначений для попереднього 

зарахування коштів у іноземній валюті, оскільки певна їх частина (30% – 100%) в 

обов’язковому порядку підлягають продажу на міжбанківському валютному ринку 

України і у вигляді гривневого еквівалента попадають на поточний рахунок, а інша 

частина використовується за призначенням 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення готівковим розрахункам 

2. Дайте визначення безготівковим розрахункам 

3. Яким чином можна класифікувати безготівкові розрахунки? 

4. Які розрахункові документи використовують при безготівковому розрахунку? 

 



Домашнє завдання:  

- Читать: 3) т.2 

- Законспектувати матеріал уроку. Для зворотного зв’язку використовувати e-mail 

2573562@ ukr.net 

 


