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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма курсу «Гроші та кредит» призначена для здобувачів першого 

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

справа та страхування», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

освітньої програми фінанси, банківська справа та страхування. 

Мета курсу – формування системи базових знань та практичних навиків, 

причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами 

та явищами вітчизняного, світового грошово-кредитного, валютного та 

фондового ринку, що передбачає застосування відповідних принципів, методів 

та інструментів для розв’язання практичних завдань шляхом вибору 

оптимальних шляхів у професійній діяльності в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

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

в ринковій економіці, закономірностей та специфіки функціонування 

грошового ринку як теоретико-методологічної бази державної монетарної 

політики, структури та практичних засад функціонування грошової системи, 

основ побудови банківської системи та операцій банків, закономірностей 

розвитку і функціонування валютного та фондового ринку. 

Місце навчальної дисципліни «Гроші та кредит» в структурно-

логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти:  
Пререквізити Кореквізити Постреквізити 

Політична економія Макроекономіка Фінанси підприємства 

Мікроекономіка  Фінанси Аналіз банківської 

діяльності 

Історія економіки та 

економічної думки 

Економічна психологія Банківська система 

Навчальна практика  Виробнича практика 

  Підсумкова атестація 

 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення 

дисципліни «Гроші та кредит» 

Загальні: 

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

– ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні:  

– СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури 

– СК 05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері 

монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

– СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

Програмні результати навчання з дисципліни «Гроші та кредит»: 

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

особливості функціонування фінансових систем 



5 

 

– ПР 03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури. 

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

ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

– ПР 17. Визначати та планувати можливості особистого професійного 

розвитку. 

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

відкритості до нових знань. 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний 

рівень сформованості вмінь:  

– репродуктивний – вміння відтворювати знання, передбачені навчальною 

програмою; 

– 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 



7 

 

3. СТРУКТУРА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Тема 
Рекомендована 

література 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ 

ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ 

Тема 1. Сутність і функції грошей  

1. Вартість грошей. 

2. Роль грошей у розвитку економіки.  

17;18;19;20;23;34;36;43 

Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний 

монетаризм 

1. Металістична теорія грошей. 

2. Номіналістична теорія грошей. 

3. Кількісна теорія грошей. 

4. Сучасний монетаризм. 

5. Теорії інфляції. 

17;18;19;20;23;34;36;43; 

44 

Тема 3. Грошовий обіг і грошова маса 

1. Загальна схема грошового обігу. Грошові потоки. 

2. Механізм зміни маси грошей в обороті.  

3. Грошово-кредитний мультиплікатор. 

4. Модель грошового обороту.  

2;3;17;18;19;20;23;25;44 

Тема 4. Правила готівкового обігу в Україні 

1. Організація контролю за дотриманням касової 

дисципліни. 

2. Контроль за дотриманням порядку ведення 

операцій з готівкою 

19;20;23;25;34;43;58 

Тема 5. Організація безготівкових розрахунків 

1. Платіжна дисципліна: наслідки порушення та 

способи зміцнення. 

2. Примусове списання коштів 

3. Порядок виконання банками заходів щодо арешту 

коштів на рахунках клієнтів 

19;20;23;34;43;60 

Тема 6. Грошовий ринок 

1. Загальна характеристика грошового ринку. 

2. Структура грошових потоків грошового ринку. 

3. Попит на гроші. 

4. Пропозиція грошей. 

5. Рівновага на грошовому ринку. 

18;19;20;23;24;34;36;44 

Тема 7. Грошові системи 

1. Монетизація бюджетного дефіциту та валового 

внутрішнього продукту в Україні  

2. Національна грошова система України 

18;19;20;23;24;34;43 
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Тема 8. Інфляція та грошові реформи 

1. Соціально-економічні наслідки інфляції 

2. Вимірювання інфляції 

3. Особливості проведення грошових реформ в 

Україні 

4. Види сучасної інфляції та її класифікація по 

країнах 

18;19;20;23;24;34;43 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. КРЕДИТ ТА КРЕДИТНА СИСТЕМА 

Тема 9. Кредит у ринковій економіці 

1. Надання кредитів під відсотки в контексті 

християнської моралі 

2. Економічні межі кредиту. 

3. Еволюція та розвиток кредитування в Україні. 

4. Позичковий відсоток. 

5. Теорії кредиту. 

1;6;8;10;12;13;16;19; 

20;24;59 

Тема 10. Фінансові посередники грошового ринку 

1. Сутність та призначення банків. 

2. Інструменти реалізації грошово-кредитної політики 

НБУ.  

1;4;5;7;8;11;16; 19;20; 

22;24;59 

Тема 11. Центральні банки 

1. Антимонопольна політика держави у грошово-

кредитній сфері.  

2. Платіжний баланс. 

16;18;19;20;23;24;43;55 

Тема 12. Комерційні банки 

1. Організація та специфіка діяльності комерційних 

банків в Україні.  

2. Стабільність банків і механізм її забезпечення. 

3. Особливості становлення банків в Україні. 

9;16;18;19;20;23;24;43; 

55 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ. 

ФОНДОВИЙ РИНОК 

Тема 13. Валютний ринок і валютні системи 

1. Валютні резерви та методи управління ними. 

2. Ризики у міжнародних валютно-кредитних і 

фінансових відносинах, способи їх страхування 

3. Створення єдиної валюти на Європейському 

континенті. 

4. Валютна система України. 

19;20;23;43;53 

Тема 14. Міжнародні валютно-кредитні установи 

та форми їх співробітництва з Україною 

1. Банк міжнародних розрахунків. 

19;20;23;43;53 

Тема 15. Ринок цінних паперів 

1. Формування вартості цінних паперів. 

2. Професійна діяльність на фондовому ринку. 

19;20;23;39;43;63;74 
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4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ 

ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ 

 

 

Тема 1. Сутність і функції грошей 

При підготовці до заняття необхідно звернути увагу на сутність грошей та 

їх роль; розглянути питання історії виникнення грошей; підходи до сутності 

грошей;виникнення обміну і появи грошей як об'єктивного наслідку розвитку 

товарного виробництва; ролі держави у створенні грошей; специфіку вияву 

сутності грошей у різних економічних системах; натурально-речові форми 

грошей, причини та механізм їх еволюції від звичайних товарів першої 

необхідності до благородних металів; причини і механізм демонетизації золота; 

еволюцію кредитних грошей від урядових (казначейських) зобов’язань до 

зобов’язань центрального банку; специфічний характер вартості грошей; 

функцій грошей у національному обороті, у сферах скарбничих нагромаджень і 

міжнародному товарно-грошовому обороті; якісний і кількісний аспекти 

впливу грошей на економічні і соціальні процеси; впливу зміни кількості 

грошей на основні макро- та мікроекономічні процеси; зміну впливу кількісних 

параметрів грошей на економіку в коротко- та довгострокових інтервалах тощо.  

 

Основні поняття та терміни 

Раціоналістична та еволюційна концепція походження грошей, суть 

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

демонетизація золота, монета, кредитні гроші (вексель, банкнота, чек), 

електронні гроші (кредитні, дебетово-кредитні і дебетові картки), характер 

вартості грошей (внутрішня і відносна вартість грошей), економічна корисність 

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

обігу, засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші, інформаційна 

функція), гроші як інструмент регулювання економіки, еволюція ролі грошей у 

перехідній економіці України. 

Рекомендована література: [17;18;19;20;23;34;36;43] 

 

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 
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основи монетарної політики та визначити її роль в економічному розвитку 

держави; необхідно простежити роль монетарної політики як інструмента 

грошово-кредитної політики держави. 

 

Основні поняття та терміни 

Металістична теорія грошей, номіналістична теорія, класична кількісна 

теорія, трансакційний варіант кількісної теорії У. Фішера, „кембріджська 

версія» кількісної теорії, внесок Дж.М. Кейнса в розвиток теорії грошей, 

сучасний монетаризм, неокейнсіанський напрям теорії грошей, кейнсіансько-

неокласичний синтез.  

Рекомендована література: [17;18;19;20;23;34;36;43;44] 

 

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 

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. 

 

Основні поняття та терміни 

Безготівковий обіг, вільний резерв, готівковий обіг, грошовий оборот, 

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

кредитний мультиплікатор, загальний банківський резерв, закон грошового 

обігу, кредитний оборот, ліквідність грошей, національний доход, національний 

продукт, фінансово-кредитний оборот, фінансово-бюджетний оборот, 

швидкість обігу грошей. 

Рекомендована література: [2;3;17;18;19;20;23;25;44] 

 

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 
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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. 

 

Основні поняття та терміни 

Виплати, пов’язані з оплатою праці, відокремлені підрозділи, готівка 

(готівкові кошти), готівкова виручка (виручка), готівкові розрахунки, 

депонована заробітна плата, журнал реєстрації прибуткових і видаткових 

касових документів, картковий рахунок, каса, касова книга, касовий ордер, 

касові документи, касові операції, книга обліку, книга обліку доходів і витрат, 

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

касі, оприбуткування готівки, реєстратор розрахункових операцій, 

розрахунковий документ, розрахункова книжка. 

Рекомендована література: [19;20;23;25;34;43;58] 

 

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.  

 

Основні поняття та терміни 

Акцепт, акредитив, платіжне доручення, платіжна вимога, платіжна 

вимога-доручення, чекодавець, чекодержатель, розрахунковий чек, рахунок, 

кредитний рахунок, бенефіціар, вексель, операційний день, бартерні угоди, 

залік взаємної заборгованості.  

Рекомендована література: [19;20;23;34;43;60] 

 

Тема 6. Грошовий ринок 

Необхідно в процесі підготовки до даного заняття розглянути структуру 

сучасного ринку позичкових капіталів, зупинитися на основних джерелах 

позичкового капіталу, розглянути функції ринку позичкових капіталів. 

Показати як організуються інвестиції, розглянути види цінних паперів і 
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операції з ними. Розглянути інвестиційну тематику, а також сутність і роль 

грошово-кредитної політики. 

 

Основні поняття та терміни 

Високоліквідна форма активів, грошовий ринок, кредитна емісія, ринок 

грошей, ринок капіталу, монетизація економіки, номінальна норма проценту, 

номінальний попит на гроші, попит на гроші для трансакцій, попит на гроші як 

на активи, реальна процентна ставка, реальні грошові залишки, ринок грошей, 

ринок капіталу, рівноважна процентна ставка, фондовий ринок. 

Рекомендована література [18;19;20;23;24;34;36;44] 

 

Тема 7. Грошові системи 

При підготовці до заняття необхідно розглянути економічна суть грошової 

системи, її призначення та місце в економічній системі; основоположні 

елементи грошових систем; основні типи грошових систем, їх еволюційний 

розвиток; особливості функціонування паперово-кредитної системи грошей. 

Дослідити процес формування і вдосконалення грошової системи України 

(особливості впровадження національної валюти України: застосування 

тимчасової валюти, паралельного обігу купоно-карбованців і рубля, етап 

стабілізації тимчасової валюти).  

Розглянути фіскально-бюджетну і грошово-кредитну політику в системі 

державного регулювання ринкової економіки; «Сеньйораж» і монетизацію 

бюджетного дефіциту; сучасні засоби платежу: банкноти, розмінна монета, 

депозитні гроші, векселі, чеки. 

 

Основні поняття та терміни 

Грошова система, грошова одиниця, масштаб цін, регламентація 

готівкового та безготівкового обігу, грошові системи металевого обігу: 

біметалізм, монометалізм, грошові системи паперового обігу, грошові системи 

кредитного обігу, державне регулювання грошової сфери, інструменти прямого 

та опосередкованого впливу на параметри грошового обігу, типи грошово-

кредитної політики (політика грошово-кредитної рестрикції та грошово-

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

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

фіскально-бюджетної політики (дискреційна, недискриційна), сеньйораж, 

монетизація бюджетного дефіциту. 

Рекомендована література: [18;19;20;23;24;34;43] 
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Тема 8. Інфляція та грошові реформи 

При підготовці до заняття необхідно розглянути соціально-економічну 

суть, причини, форми прояву і наслідки інфляції; механізм дії повзучої, 

галопуючої і гіперінфляції на виробництво, зайнятість, життєвий рівень 

населення та грошову систему.  

Дослідити становлення механізму антиінфляційної стабілізації в Україні на 

основі моделей вітчизняного і закордонного напрацювання. Розглянути грошові 

реформи, їх суть і класифікація видів та механізм проведення грошових реформ 

для внесення часткових змін і реформування окремих елементів грошових 

систем.  

Розглянути методи проведення грошових реформ та економічні переваги 

методу блокування банківських рахунків.  

 

Основні поняття та терміни 

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

виробництва, дефлятор ВВП, повзуча інфляція, помірна, галопуюча, 

гіперінфляція, антиінфляційна політика, дефляційна політика, кредитна 

рестрикція, політика доходів, деномінація, нуліфікація, ревальвація, 

девальвація, грошові реформи у вузькому та у широкому розумінні.  

Рекомендована література: [18;19;20;23;24;34;43] 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. КРЕДИТ ТА КРЕДИТНА СИСТЕМА 

 

 

Тема 9. Кредит у ринковій економіці 

При підготовці до заняття необхідно розглянути необхідність і суть 

кредитних відносин; економічна суть кредиту як форм руху вартості; об'єкти і 

суб'єкти кредитних відносин; форми і види кредиту, їх переваги і недоліки. 

Дослідити економічні межі кредиту, їх суть, причини виникнення й наслідки їх 

ігнорування.  

Основні поняття та терміни теми 

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

принципи кредитування (цільовий характер, поверненість і строковість 

кредиту, платність кредиту, забезпеченість кредиту), стадії руху кредиту, 

форми кредиту, види кредиту, економічні межі кредиту на мікро- та 

макрорівнях, позиковий процент, норма процента: ринкова і середня, процентна 

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

контрольна), роль кредиту. 

Рекомендована література: [1;6;8;10;12;13;16;19;20;24;59] 

 

Тема 10. Фінансові посередники грошового ринку 

При підготовці до заняття необхідно розглянути поняття кредитної 

системи, два підходи до її визначення; кредитну систему як елемент 

інфраструктури грошового ринку; складові елементи кредитної системи та їх 

загальна характеристика; поняття банківської системи; економічну суть банку, 

дискусії навколо визначення суті банку; становлення та розвиток банківської 

системи України; спеціалізовані кредитно-фінансові установи, їх суть, 

відмінності від банків, економічне призначення, види і функції; провідні види 

спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, їх характеристика, сфери 

діяльності та особливості операційних механізмів.  

Основні поняття та терміни 

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

комерційний банк, парабанківська система, спеціалізована фінансово-кредитна 

установа, стійкість банківської системи, кредитна система, фінансовий 

посередник.  

Рекомендована література: [1;4;5;7;8;11;16; 19;20;22;24;59] 

 

Тема 11. Центральні банки 

При підготовці до заняття необхідно розглянути центральні банки, їх 

походження, призначення та функції; побудову й розвиток Національного 
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банку України як головної ланки національної кредитної системи, емісійного 

центру, банку банків, органу регулювання стабільності грошової системи і 

забезпечення економічного зростання країни за допомогою грошово-кредитних 

методів стимулювання. Походження та розвиток центральних банків. 

Чинники, що зумовили появу центральних банків. Особливості розвитку 

центральних банків Англії, США. Створення Європейської системи 

центральних банків. Становлення та особливості функціонування 

Національного банку України. 

Основні поняття та терміни  

Активи центрального банку, банківський нагляд, емісія готівкових грошей, 

Європейський центральний банк, золотовалютні резерви, касове виконання 

державного бюджету, кореспондентський рахунок, міжбанківські розрахунки, 

незалежність центрального банку, обов’язкові резерви, пасиви центрального 

банку, рефінансування, система електронних платежів, статус центрального 

банку. 

Рекомендована література: [16;18;19;20;23;24;43;55] 

 

Тема 12. Комерційні банки 

При підготовці до заняття необхідно розглянути поняття, види та 

призначення комерційних банків; банки другого рівня, їх походження, види, 

правові основи організації; операції комерційних банків, їх класифікація та 

загальна характеристика; пасивні операції комерційних банків; формування 

власного капіталу банку; залучення і запозичення коштів; активні операції 

комерційних банків; банківські послуги; розрахунково-касове обслуговування 

клієнтів. Інші види банківських послуг. Стабільність банків і механізм її 

забезпечення. Поняття банківські стабільності та її значення. Показники 

стабільності та економічні нормативи, що її забезпечують. Страхування 

банківських депозитів. Створення резервів для покриття ризиків. Ліквідність 

банків. 

Основні поняття та терміни 

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

ліквідність, банківська ліцензія, банківські інвестиції, банківські операції, 

банківські послуги, банківські ризики, депозит банківський, експортно-

імпортний банк, інвестиційний банк, іпотечний банк, капітал банку, 

кооперативний банк, кредитно-інвестиційний портфель банку, 

кредитоспроможність, організаційна структура банку, органи управління 

банком, ощадний банк, пасиви банку, принципи кредитування, процес 

кредитування, статутний капітал банку, універсальний банк, учасники банку.  

Рекомендована література: [9;16;18;19;20;23;24;43;55] 
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МОДУЛЬ 3. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ. ФОНДОВИЙ РИНОК 

 

Тема 13. Валютний ринок та валютні системи 

При підготовці до заняття необхідно розглянути валюту як грошову 

одиницю, грошовий знак і міжнародну розрахункову одиницю; види валютних 

відносин і валютних систем; валютний курс, основи його формування і види; 

валютний ринок, його об'єкти та суб'єкти і фактори, що впливають на 

кон'юнктуру валютного ринку; біржова та позабіржова торгівля валютою; 

платіжний баланс; основні ознаки і суть конвертованості валют.  

 

Основні поняття та терміни теми 

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

позиція банку валютна система золотого стандарту, валютне регулювання, 

валютний контроль, валютний курс, валютні відносини, валютні операції, 

валютні ринки, девальвація, демонетизація золота, економічні суб’єкти 

валютного ринку, європейська валютна система, конвертованість валют, 

міжнародні органи валютного регулювання, національні органи валютного 

регулювання, операції валютної біржі, паритет купівельної спроможності, 

платіжний баланс, ревальвація, сфери використання валютного курсу, учасники 

валютних відносин, функції валютного курсу, Ямайська валютна система. 

Рекомендована література: [19;20;23;43;53] 

 

Тема 14. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх 

співробітництва з Україною 

При підготовці до заняття необхідно розглянути міжнародні валютно-

фінансові організації; міжнародні і регіональні валютно-кредитні і фінансові 

організації; міжнародний валютний фонд; стан та перспективи співробітництва 

України з МВФ; стан та перспективи співробітництва України зі Світовим 

банком; Міжнародний банк реконструкції та розвитку; Міжнародна асоціація 

розвитку; Міжнародна фінансова корпорація; Багатостороннє агентство з 

питань гарантування інвестицій; Міжнародний центр з врегулюванню 

інвестиційних спорів; регіональні валютно-кредитні установи; Банк 

міжнародних розрахунків; Європейський інвестиційний банк; Європейська 

фонд валютної співпраці. 

 

Основні поняття та терміни теми 

Міжнародний валютний фонд. Світовий банк. Міжнародний банк 

реконструкції та розвитку. Міжнародна асоціація розвитку. Міжнародна 

фінансова корпорація. Багатостороннє агентство з питань гарантування 
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інвестицій. Міжнародний центр з врегулюванню інвестиційних спорів. Банк 

міжнародних розрахунків. Європейський інвестиційний банк. Європейська 

фонд валютної співпраці. 

Рекомендована література: [19;20;23;43;53]. 

 

Тема 15. Ринок цінних паперів 

При підготовці до 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; первинний і вторинний ринок цінних паперів.  

 

Основні поняття та терміни теми 

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

облігації України, делістинг, емісія, емітент, індосамент, індосант, інвестори в 

цінні папери, іпотечні сертифікати, іпотечні інвестори, казначейські 

зобов’язання, котирування, лістинг, міжнародний ідентифікаційний номер 

цінних паперів, обіг цінних паперів, облігації підприємств, облігації місцевих 

позик, перший власник, первинний ринок цінних паперів, проспект емісії 

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

Рекомендована література: [19;20;23;39;43;63;74]. 
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5. ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 

 

1. Перші паперові гроші з’явилися: 

а) у Китаї в 12 ст.; 

б) на Русі в 11 ст.; 

в) в Індії; 

г) в Англії в 10 ст. 

2. Найсуттєвіша відмінність між векселем і банкнотою полягає в тому, що: 

а) вексель має лише часткову оборотність, а банкнота – загальну; 

б) вексель – боргове зобов’язання приватних осіб, а банкнота – держави; 

в) банкнота може використовуватися як законний платіжний засіб, наділений 

державою примусовим курсом, а вексель – ні; 

г) банкноти на відміну від векселів є безстроковими зобов’язаннями. 

3. Емісія – це: 

а) додатковий випуск грошей в обіг; 

б) вилучення грошей з обігу; 

в) процес рахування грошей; 

г) офіційне підвищення курсу національної валюти. 

4. Функціями грошей є: 

а) розподіл вартості; міра вартості; засіб обігу; засіб платежу; гальмування 

інфляції; 

б) засіб обігу; розподіл вартості; створення фінансових фондів, засіб платежу, 

світові гроші; 

в) створення фінансових фондів; засіб обігу; розподіл вартості; засіб платежу, 

світові гроші; 

г) міра вартості; засіб обігу; засіб платежу; засіб нагромадження, світові гроші. 

5. Гроші, які є в сучасних умовах у грошовому обігу України: 

а) повноцінні; 

б) неповноцінні; 

в) обидва види; 

г) паперові. 

6. Паралельне виконання срібними і золотими монетами функцій грошей 

називається: 

а) монометалізмом; 

б) біметалізмом; 

в) демонеталізмом; 

г) правильна відповідь відсутня. 

7. Грошовий обіг – це: 

а) процес безперервного руху грошей між суб'єктами у функції засобу обігу; 
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б) процес безперервного руху грошей між суб'єктами у функції засобу платежу; 

в) процес безперервного руху грошей між суб'єктами у функціях засобу обігу й 

платежу; 

г) процес безперервного руху грошей між суб'єктами у всіх формах. 

8. Повноцінний вид грошей – це: 

а) золоті монети; 

б) будь-які монети; 

в) гроші, суспільну вартість яких гарантується держава; 

г) квазігроші. 

9. Залежно від форми грошей, у якій відбувається грошовий оборот, він 

поділяється на: 

а) готівковий і безготівковий; 

б) сектор грошового обігу і фінансово-кредитний сектор; 

в) грошовий і товарний; 

г) правильна відповідь відсутня. 

10. У готівковому секторі грошового обороту: 

а) гроші рухаються по рахунках у банках, не виходячи за межі банківської 

системи; 

б) гроші рухаються поза банками, безпосередньо обслуговуючи відносини 

економічних суб'єктів; 

в) гроші рухаються поза банками та по рахунках у банках; 

г) гроші рухаються між банками та населенням. 

11. У безготівковому секторі грошового обороту: 

а) гроші рухаються по рахунках у банках, не виходячи за межі банківської 

системи; 

б) гроші рухаються поза банками, безпосередньо обслуговуючи відносини 

економічних суб'єктів; 

в) гроші рухаються поза банками та по рахунках у банках; 

г) правильна відповідь відсутня. 

12. Складова грошової маси М0 в Україні включає: 

а) готівкові гроші поза банками; 

б) гроші поза банками і на рахунках до запитання; 

в) тільки гроші на рахунках до запитання; 

г) готівкові гроші у касах банків. 

13. Грошовий агрегат М1, включає: 

а) гроші поза банками та на рахунках «до запитання» і поточні депозити; 

б) тільки гроші поза банками; 

в) гроші тільки на рахунках до запитання; 

г) гроші на рахунках до запитання, строкові вклади та депозити. 
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14. Грошова база включає: 

а) запаси всієї готівки, яка є в обігу поза банківською системою; 

б) кошти на всіх видах страхових рахунків; 

в) кошти на вкладах за трастовими операціями банків; 

г) масу готівки, яка є поза банками та в касах банків, а також суму резервів КБ 

на їх кореспондентських рахунках у ЦБ. 

15. Строкові депозити входять до складу грошового агрегату: 

а) М0; 

б) М1;  

в) М2;  

г) не входять до агрегатів. 

16. Готівка поза банками включається в грошовий агрегат: 

а) М0; 

б) М1;  

в) М2,  

г) М3. 

17. Вимоги закону грошового обігу становлять: 

а) співвідношення фактичної кількості грошей необхідній кількості; 

б) державне регулювання грошового обігу; 

в) заміна повноцінних грошових знаків вартості; 

г) саморегулювання грошового обігу. 

18. Кількість грошей, необхідних для обігу протягом певного часу, є прямо 

пропорційна до: 

а) кількості товарів і рівня їх цін; 

б) швидкості обігу грошової одиниці; 

в) ціни товарів; 

г) усі відповіді правильні. 

19. Поняття «попит на гроші» означає: 

а) кількість грошей, яку підприємці бажають надати в кредит; 

б) запас грошей для вкладання у цінні папери; 

в) запас грошей, який прагнуть мати у своєму розпорядженні економічні 

суб’єкти на певний момент часу; 

г) запас грошей для накопичення. 

20. Грошова система – це: 

а) грошові відносини між економічними суб'єктами; 

б) форма організації грошового обігу, закріплена законодавством;. 

в) те саме, що й грошовий оборот; 

г) сукупність кредитних та фінансових установ у державі. 

21. Органами, що регулюють грошовий обіг, є: 
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а) центральний банк, комерційні банки, міністерство фінансів; 

б) міністерство економіки; комерційні банки, центральний банк; 

в) центральний банк, міністерство фінансів; міністерство економіки; 

г) Кабінет Міністрів, центральний банк. 

22. Тип грошових систем, відносять сучасну грошову систему,– це: 

а) паперово-кредитна; 

б) металева; 

в) паперово-металева; 

г) неринкова. 

23. Біметалізм заснований на: 

а) обігу повноцінних і неповноцінних грошей; 

б) використанні як грошового товару двох металів; 

в) наявності двох емісійних центрів; 

г) обігу паперових та металевих грошей. 

24. Інфляція – це: 

а) перевищення витрат бюджету над доходами; 

б) зростання цін на товари та послуги; 

в) економія бюджетних коштів порівняно із затвердженими витратами; 

г) знецінення грошей та загальне підвищення цін на товари і послуги внаслідок 

порушення законів грошового обігу. 

25. За темпами знецінення грошей розрізняють види інфляції: 

а) повзуча, помірна, галопуюча, гіперінфляція; 

б) регульована, частково регульована, нерегульована; 

в) конвертована, неконвертована; 

г) диверсифікована, диференційована. 

26. За формами прояву інфляція буває: 

а) цінова, заощаджень, девальвація; 

б) повзуча , галопуюча, гіперінфляція; 

в) інфляція витрат та інфляція попиту; 

г) прихована та відкрита. 

27. За чинниками, що спричинюють інфляційний процес, виділяють такі 

види інфляції: 

а) цінова, заощаджень, девальвація; 

б) повзуча, галопуюча, гіперінфляція; 

в) інфляція витрат та інфляція попиту; 

г) прихована та відкрита. 

28. Залежно від зростання цін виділяють такі види інфляції: 

а) цінова, заощаджень, девальвація; 

б) збалансована, незбалансована інфляція; 
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в) інфляція витрат та інфляція попиту; 

г) очікувана та неочікувана. 

29. Інфляцію витрат спричиняється: 

а) зростанням споживчих витрат; 

б) зростання номінальної заробітної плати, зростання цін на енергетичні й 

сировинні ресурси; 

в) припливом іноземної валюти в країну; 

г) зростання пропозиції грошей і зумовленого нею збільшення 

платоспроможного попиту на ринках. 

30. Інфляцію попиту спричиняється: 

а) зростанням споживчих витрат; 

б) зростання заробітної плати, витрат на енергетичні й сировинні ресурси, 

падіння продуктивності праці, посилення монополізації виробництва і ринку; 

в) приплив іноземної валюти в країну; 

г) мілітаризація економіки, дефіцит бюджету та зростання державного боргу, 

кредитна експансія банків, надмірні соціальні виплати. 

31. Девальвація грошової одиниці — це: 

а) зниження курсу національної валюти щодо валют інших країн (раніше – до 

золота); 

б) зменшення маси грошей в економіці і збільшення масштабу цін; 

в) анулювання дуже знеціненої грошової одиниці та введення нової валюти; 

г) підвищення курсу національної валюти щодо валют інших країн. 

32. Деномінація грошової одиниці – це: 

а) зниження курсу іноземної валюти щодо валют інших країн (раніше – до 

золота); 

б) зменшення маси грошей в економіці і збільшення масштабу цін; 

в) анулювання дуже знеціненої грошової одиниці та введення нової валюти; 

г) підвищення курсу національної валюти щодо валют інших країн. 

33. Ревальвація грошової одиниці — це: 

а) зниження курсу іноземної валюти щодо валют інших країн (раніше – до 

золота); 

б) обмін старих купюр на нові та перерахування всіх грошових показників за 

певним співвідношенням; 

в) анулювання дуже знеціненої грошової одиниці та введення нової валюти; 

г) підвищення курсу національної валюти щодо валют інших країн. 

34. Грошова реформа – це: 

а) часткова або повна перебудова грошової системи держави; 

б) припинення зростання грошової маси в обороті; 

в) оздоровлення державних фінансів; 
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г) збалансування грошового ринку. 

35. Металістична теорія розглядає гроші як: 

а) результат угоди між людьми; 

б) продукт історичного розвитку, що має товарну форму;   

в) платіжний засіб, що встановлюється законом;  

г) золото та срібло за своєю природою є гроші. 

36. Повна конвертованість означає, що: 

а) для одних видів операцій та осіб обмін національної валюти дозволений, а 

для інших – ні; 

б) вона поширюється лише на платежі за рухом капіталу; 

в) вона поширюється лише на платежі за поточними операціями; 

г) є можливість вільного обміну національної валюти на іноземну для всіх 

категорій власників і за всіма операціями. 

37. Валютний курс може бути: 

а) фіксований і так званий «валютний коридор»; 

б) фіксований, плаваючий і так званий «валютний коридор»; 

в) плаваючий і так званий «валютний коридор»; 

г) фіксований та плаваючий. 

38. Валютна інтервенція центрального банку полягає у: 

а) цілеспрямованому підвищенні чи зниженні облікової ставки та відповідній 

зміні ставки депозитного та позичкового процента; 

б) оперативному підтриманні валютного ринку в стані рівноваги шляхом 

збільшення чи зменшення купівлі або продажу центральним банком іноземної 

валюти за національну; 

в) цілеспрямованому проведенні комплексу заходів з метою корекції курсу 

національної валюти; 

г) формуванні золотовалютних резервів країни. 

39. Сутність класичної кількісної теорії грошей полягає в тому, що: 

а) вартість грошей зумовлюється їхньою кількістю на ринку, залежить від суми 

цін на товари та маси грошей; 

б) заперечувалась товарна природа грошей; 

в) виникнення грошей є результатом угоди між людьми; 

г) загальний рівень цін, а відповідно і вартість грошей,  пов'язується не з 

кількістю грошей, а із загальними умовами товарно-грошового ринку. 

40. Суть номіналістичної теорії грошей полягає втому, що: 

а) збільшення грошової маси в обігу і кредитних ресурсів сприяє пожвавленню 

економіки, зростанню прибутків і зайнятості; 

б) ототожнюється грошовий обіг з товарним обміном і стверджується, що 

золото і срібло вже за своєю природою є грошима; 
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в) гроші – номінальна грошова одиниця, умовний знак, яка не має внутрішньої 

вартості; 

г) вона розглядає гроші як результат угоди між людьми. 

41. Сучасні монетаристські теорії, які використовувались у грошово-

кредитній політиці України – це: 

а) адміністративнодирективні підходи; 

б) кейнсіанські підходи; 

в) марксистські підходи; 

г) кейнсіанські та кейнсіансько-монетарні підходи. 

42. До основних передумов виникнення кредиту відносять: 

а) наявність у економічних суб'єктів вільних коштів; 

б) збіг економічних інтересів кредитора і позичальника; 

в) збільшення обсягів виробництва та юридична самостійність економічних 

суб'єктів; 

г) удосконалення механізму дії ринку. 

43. Кредитори – це: 

а) учасники кредитних відносин, які потребують додаткових коштів; 

б) учасники кредитних відносин, які мають у власності чи розпорядженні вільні 

кошти і передають їх у тимчасове користування іншим суб'єктам; 

в) економічні суб'єкти, що здійснюють торговельну діяльність; 

г) економічні суб'єкти, що здійснюють виробничу діяльність і не потребують 

залучення додаткових коштів. 

44. Позичальники – це: 

а) учасники кредитних відносин, які потребують додаткових коштів; 

б) учасники кредитних відносин, які мають у власності чи розпорядженні вільні 

кошти і передають їх у тимчасове користування іншим суб'єктам; 

в) економічні суб'єкти, що здійснюють торгівельну діяльність; 

г) економічні суб'єкти, що здійснюють виробничу діяльність і не потребують 

залучення додаткових коштів. 

45. Кредит – це: 

а) цінність, яку передає один економічний суб'єктом іншому в позичку; 

б) еквівалентне переміщення двох форм вартості; 

в) певний вид економічних відносин у зв'язку з передачею вільних коштів у 

тимчасове користування за плату та на визначений термін; 

г) безоплатна передача тимчасово вільних коштів кредиторові. 

46. Принцип цільового призначення позички полягає в тому, що: 

а) вільні кошти кредитора передаються позичальникові на чітко встановлений 

термін; 
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б) учасники кредитних відносин заздалегідь чітко визначають мету 

використання позичених коштів; 

в) залучена вартість у повному обсязі повинна бути повернена власникові; 

г) залучення додаткової вартості потребує сплати додаткових коштів у вигляді  

процентного доходу. 

47. Принцип строковості кредитування полягає в тому, що: 

а) вільні кошти кредитора передаються позичальникові на чітко встановлений 

термін; 

б) учасники кредитних відносин заздалегідь чітко визначають мету 

використання  позичених коштів; 

в) залучена вартість у повному обсязі повинна бути повернена власникові; 

г) залучення додаткової вартості потребує сплати додаткових коштів у вигляді 

процентного доходу. 

48. Принцип повернення при кредитуванні полягає в тому, що: 

а) вільні кошти кредитора передаються позичальникові на чітко встановлений 

термін; 

б) учасники кредитних відносин заздалегідь чітко визначають мету 

використання позичених коштів; 

в) залучена вартість у повному обсязі повинна бути повернена власникові; 

г) залучення додаткової вартості потребує сплати додаткових коштів у вигляді 

процентного доходу. 

49. Принцип платності при кредитуванні полягає в тому, що: 

а) вільні кошти кредитора передаються позичальникові на чітко встановлений 

термін; 

б) учасники кредитних відносин заздалегідь чітко визначають мету 

використання позичених коштів; 

в) залучена вартість у повному обсязі повинна бути повернена власникові; 

г) залучення додаткової вартості потребує сплати додаткових коштів у вигляді  

проценту. 

50. Комерційний кредит – це: 

а) грошова сума, надана в рахунок майбутніх платежів за товарно-матеріальні 

цінності з метою гарантування їх купівлі; 

б) надання окремим суб'єктам господарювання, які опинились у скрутному 

фінансовому становищі коштів, на засадах повернення і без сплати процентів; 

в) спосіб перетворення товарного капіталу на грошовий шляхом продажу 

товарів із відстроченням платежу та з поверненням боргу грошима; 

г) підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи 

залучених коштів у купівлю засобів виробництва з наступним їх наданням у 

тимчасове користування. 
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51. Лізинг – це: 

а) грошова сума, надана в рахунок майбутніх платежів за товарно-матеріальні 

цінності з метою гарантування їх купівлі; 

б) надання окремим суб'єктам господарювання, які опинились у скрутному 

фінансовому становищі, коштів на засадах повернення і без сплати процентів; 

в) спосіб перетворення товарного капіталу на грошовий шляхом продажу 

товарів із відстроченням платежу та з поверненням боргу грошима; 

г) підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи 

залучених коштів у купівлю засобів виробництва з наступним їх наданням у 

тимчасове користування. 

52. Тимчасова фінансова допомога – це: 

а) грошова сума, надана в рахунок майбутніх платежів за товарно-матеріальні 

цінності з метою гарантування їх купівлі; 

б) надання окремим суб'єктам господарювання, які опинились у скрутному 

фінансовому становищі коштів на засадах повернення і без сплати процентів; 

в) спосіб перетворення товарного капіталу на грошовий шлях продажу товарів 

із відстроченням платежу та з поверненням боргу грошима; 

г) підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи 

залучених коштів у купівлю засобів виробництва з послідуючим їх наданням у 

тимчасове користування. 

53. Аванс – це: 

а) грошова сума, надана в рахунок майбутніх платежів за товарно-матеріальні 

цінності з метою гарантування їх купівлі; 

б) надання окремим суб'єктам господарювання, які опинились у скрутному  

фінансовому становищі, коштів на засадах повернення і без сплати процентів; 

в) спосіб перетворення товарного капіталу на грошовий шлях продажу товарів з 

відстроченням платежу та з поверненням боргу грошима; 

г) підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи за-

лучених коштів у купівлю засобів виробництва з наступним їх наданням у 

тимчасове користування. 

54. Державним є кредит, коли: 

а) відбувається переміщення позичкового капіталу з однієї країни до іншої; 

б) однією із сторін кредитної угоди є банк; 

в) надається на споживчі цілі; 

г) позичальником є держава. 

55. Банківським є кредит, коли: 

а) відбувається переміщення позичкового капіталу з однієї країни до іншуої 

б) однією із сторін кредитної угоди є банк; 

в) надається на споживчі цілі; 
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г) одним із учасників є держава. 

56. Міжнародним є кредит, коли: 

а) відбувається переміщення позичкового капіталу з однієї країни до іншої; 

б) однією із сторін кредитної угоди є банк; 

в) надається на споживчі цілі; 

г) одним із учасників є держава. 

57. Споживчим є кредит, коли: 

а) відбувається переміщення позичкового капіталу з однієї країни до іншої; 

б) однією із сторін кредитної угоди є банк; 

в) надається на споживчі цілі; 

г) одним із учасників є держава. 

58. Позичковий процент – це: 

а) абсолютна величина плати за користування кредитом; 

б) відносний показник, виражений у відсотках; 

в) різниця між виручкою і витратами на виробництво; 

г) правильна відповідь відсутня. 

59. Норма позичкового відсотка - це: 

а) абсолютна величина плати за користування капіталом; 

б) відносний показник плати за кредит, виражений у відсотках; 

в) різниця між виручкою і витратами на виробництво; 

г) правильна відповідь відсутня. 

60. Кредитна лінія являє собою: 

а) оформлену у вигляді договору згоду банку надавати позичкові кредити, 

обмежені певним лімітом протягом певного періоду; 

б) вид банківського кредиту в національній або іноземній валюті, що надасться 

клієнтові, який має в банку поточний рахунок; 

в) короткотерміновий кредит надійному клієнтові, суть якого полягає у 

списанні коштів з поточного рахунка клієнта понад їх залишок на рахунку, 

тобто утворення на рахунку клієнта дебетового сальдо; 

г) правильна відповідь відсутня. 

61. Контокорентний кредит являє собою: 

а) оформлену у вигляді договору згоду банку надавати позичкові кредити, 

обмежені певним лімітом протягом певного періоду; 

б) вид банківського кредиту в національній або іноземній валюті, що надається 

клієнтові, який має в банку поточний рахунок; 

в) короткотерміновий кредит надійному клієнтові, суть якого полягає у 

списанні коштів з поточного рахунка клієнта понад їх залишок на рахунку, 

тобто утворення на рахунку клієнта дебетового сальдо; 

г) правильна відповідь відсутня. 
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62. Овердрафт являє собою: 

а) оформлену у вигляді договору згоду банку надавати позичкові кредити, 

обмежені певним лімітом протягом певного періоду; 

б) вид банківського кредиту в національній або іноземній валюті, що надається 

клієнтові, який має в банку поточний рахунок; 

в) короткотерміновий кредит надійному клієнтові, суть якого полягає у спи-

санні коштів з  поточного рахунка клієнта понад їх залишок на рахунку, тобто 

утворення на рахунку клієнта дебетового сальдо; 

г) правильна відповідь відсутня. 

63. Функціями фінансових посередників є: 

а) заощадження грошей та надання позичок; 

б) заощадження грошей; 

в) акумуляція тимчасово вільних грошових коштів та розміщення їх у формі 

кредиту; 

г) правильна відповідь відсутня. 

64. Функціями банківської системи є: 

а) трансформаційна, стабілізаційна, емісійна; 

б) трансформаційна, емісійна; 

в) регулююча, стабілізаційна; 

г) трансформаційна, оптимізаційна, емісійна. 

65. До специфічних рис банківської системи, як компонента економічної 

системи належать: 

а) дворівнева побудова, чітке функціональне розмежування між рівнями, 

поглиблене централізоване регулювання банківської діяльності; 

б) закритість системи, саморегуляція системи; 

в) дворівнева побудова, саморегуляція системи; 

г) закритість системи, центральний механізм контролю. 

66. Ломбарди – це: 

а) фінансові посередники, що спеціалізуються на наданні страхових послуг; 

б) неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних 

засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні; 

в) фінансовий посередник, що спеціалізується на видачі позичок населенню під 

заставу майна; 

г) фінансові посередники, що спеціалізуються на купівлі у фірм права на 

вимогу боргу. 

67. Пенсійні фонди – це: 

а) неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних 

засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні; 
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б) спеціалізовані фінансові посередники, які на договірній основі акумулюють 

кошти юридичних і фізичних осіб у цільові фонди, з яких здійснюють пенсійні 

виплати громадянам після досягнення певного віку; 

в) фінансовий посередник, що спеціалізується на видачі позичок населенню під 

заставу рухомого майна; 

г) фінансові посередники, що спеціалізуються на купівлі у фірм права на ви-

могу боргу. 

68. Депозитні посередницькі операції банківської діяльності: 

а) приймати грошові вклади від клієнтів; 

б) надавати клієнтам позички і створювати нові платіжні засоби; 

в) здійснювати розрахунки між клієнтами; 

г) надавати клієнтам у користування депозитні сейфи. 

69. Кредитні посередницькі операції банківської діяльності: 

а) приймати грошові вклади від клієнтів; 

б) надавати клієнтам позички і створювати нові платіжні засоби; 

в) здійснювати розрахунки між клієнтами; 

г) надавати клієнтам у користування депозитні сейфи. 

70. Розрахункові посередницькі операції банківської діяльності - 

а) приймати грошові вклади від клієнтів; 

б) надавати клієнтам позички і створювати нові платіжні засоби; 

в) здійснювати розрахунки між клієнтами; 

г) надавати клієнтам у користування депозитні сейфи. 

71. Особливостями правового статусу центрального банку є: 

а) забезпечення касового, розрахункового та кредитного обслуговування ко-

мерційних банків; 

б) порядок призначення і звільнення вищого керівництва банку; 

в) поєднання окремих рис банківської установи та державного органу 

управління; 

г) монопольне право емісії банкнот. 

72. За характером формування статутного капіталу виділяють такі 

центральні банки: 

а) приватні, державні, акціонерні; 

б) приватні, державні, кооперативні; 

в) державні, акціонерні, змішані; 

г) державні, приватні, змішані. 

73. Функція центрального банку як емісійного центру готівкового обігу 

полягає в тому, що він: 

а) забезпечує касове, розрахункове та кредитне обслуговування комерційних 

банків; 
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б) має монопольне право емісії банкнот та розмінної монети; 

в) тісно взаємодіє з фінансовими органами при вирішенні питань монетарної, 

фіскальної політики та повсякденного виконання фінансових операцій; 

г) визначає і реалізує монетарну політику, яка слугує базою всього механізму 

державного регулювання грошового обороту. 

74. Функція центрального банку як банку банків полягає в тому, що він: 

а) має монопольне право емісії банкнот та розмінної монети; 

б) тісно взаємодіє з фінансовими органами при вирішенні питань монетарної, 

фіскальної політики та повсякденного виконання фінансових операцій; 

в) забезпечує касове, розрахункове та кредитне обслуговування комерційних 

банків; 

г) визначає і реалізує монетарну політику, яка слугує базою всього механізму 

державного регулювання грошового обороту. 

75. Функція центрального банку як банкіра і фінансового агента уряду 

полягає в тому, що він: 

а) має монопольне право емісії банкнот та розмінної монети; 

б) забезпечує касове, розрахункове та кредитне обслуговування комерційних 

банків; 

в) тісно взаємодіє з фінансовими органами при вирішенні питань монетарної, 

фіскальної політики та повсякденного виконання фінансових операцій; 

г) визначає і реалізує монетарну політику, яка слугує базою всього механізму 

державного регулювання грошового обороту. 

76. Функція центрального банку як провідника монетарної політики 

полягає в тому, що він: 

а) має монопольне право емісії банкнот та розмінної монети; 

б) забезпечує касове, розрахункове та кредитне обслуговування комерційних 

банків; 

в) тісно взаємодіє з фінансовими органами при вирішенні питань монетарної, 

фіскальної політики та повсякденного виконання фінансових операцій; 

г) визначає і реалізує монетарну політику, яка слугує базою всього механізму 

державного регулювання грошового обороту. 

77. Право монопольної емісії банкнот належить: 

а) страховим компаніям; 

б) пенсійним фондам; 

в) центральним банкам; 

г) комерційним банкам. 

78. Метод, яким може здійснюватися рефінансування центральним банком 

комерційних,– це: 

а) купівля цінних паперів у комерційних банків; 
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б) визначення норм обов'язкових резервів комерційних банків; 

в) визначення норм комісійних платежів за касове обслуговування клієнтів; 

г) затвердження цін на товари та послуги. 

79. В Україні функціонує банківська система: 

а) однорівнева; 

б) дворівнева; 

в) змішана; 

г) правильна відповідь відсутня. 

80. Основним завдання Національного банку України є: 

а) забезпечення стабільності національної грошової одиниці; 

б) забезпечення стабільності банківської системи; 

в) забезпечення певною мірою цінової стабільності; 

г) правильна відповідь відсутня. 

81. НБУ кредитує уряд з метою покриття дефіциту державного бюджету 

шляхом: 

а) надання прямих кредитів; 

б) купівлі державних боргових зобов'язань; 

в) розміщення державних боргових зобов'язань; 

г) здійснення операцій на первинному ринку цінних паперів. 

82. Основними операціями комерційних банків є: 

а) здійснення на договірних умовах кредитного, розрахунково-касового та 

іншого банківського обслуговування юридичних та фізичних осіб; 

б) здійснення діяльності у сфері матеріального виробництва і торгівлі 

матеріальними цінностями; 

в) здійснення усіх видів страхування; 

г) використання союзів та інших об'єднань для досягнення згоди, спрямованої 

на монополізацію ринку банківських послуг. 

83. Комерційним банкам в Україні заборонено займатися такими видами 

діяльності: 

а) здійснення на договірних умовах кредитного, розрахунково-касового та 

іншого банківського обслуговування юридичних та фізичних осіб; 

б) ведення рахунків банків-кореспондентів; 

в) приймання і розміщення грошових вкладів своїх клієнтів; 

г) працювати у сфері матеріального виробництва і торгівлі матеріальними 

цінностями. 

84. Пасивні операції комерційних банків являють собою: 

а) операції, пов'язані з розміщенням і використанням власного капіталу, а також 

залучених та позичених коштів для одержання прибутку; 

б) операції, які пов'язані з наданням і погашенням банківських позичок; 
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в) операції з вкладення коштів у цінні папери підприємств на тривалий час; 

г) операції з формування грошових ресурсів, необхідних для проведення 

кредитних, інвестиційних та інших активних операцій. 

85. Активні операції комерційних банків являють собою: 

а) операції, пов'язані з розміщенням і використанням власного капіталу, а також 

залучених та позичених коштів для одержання прибутку; 

б) операції, пов'язані з наданням і погашенням банківських позичок; 

в) операції формування грошових ресурсів, необхідних для проведення 

кредитних, інвестиційних та інших активних операцій; 

г) операції з вкладення коштів у цінні папери підприємств на тривалий час. 

86. Кредитні операції комерційних банків являють собою: 

а) операціїз укладення коштів у цінні папери підприємств на тривалий час; 

б) операції, пов'язані з наданням і погашенням банківських позичок; 

в) операції, пов'язані з розміщенням і використанням власного капіталу, а також 

залучених та позичених коштів для одержання прибутку; 

г) операції з формування грошових ресурсів, необхідних для проведення 

кредитних, інвестиційних та інших активних операцій. 

87. Інвестиційні операції комерційних банків являють собою: 

а) операції, пов'язані з розміщенням і використанням власного капіталу, а також 

залучених та позичених коштів для одержання прибутку; 

б) операції, які пов'язані із наданням і погашенням банківських позичок; 

в) операції з укладення коштів у цінні папери підприємств на тривалий час; 

г) операції з формування грошових ресурсів, необхідних для проведення 

кредитних, інвестиційних та інших активних операцій. 

88. Метою діяльності МВФ є: 

а) сприяння переходові країн до відкритої, орієнтованої на ринок економіки; 

б) зміцнення міжнародної фінансової стабільності; 

в) забезпечення реалізації середньо – та довгострокових проектів структурних і 

галузевих перетворень в економіках країн; 

г) регулювання валютних відносин між країнами-членами, забезпечення в них  

короткострокової фінансової стабільності. 

89. За класифікацією Світового банку Україну зараховують до країн: 

а) з високим рівнем достатку; 

б) низьким рівнем доходів; 

в) стабільним рівнем доходів; 

г) середнім рівнем доходів. 

90. Вексель – це: 
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а) боргове письмове зобов’язання чітко визначеної форми, що дає незаперечне 

право на одержання зазначеної в ньому суми грошей у термін, який визначено у 

векселі; 

б) іменний цінний папір визначеного терміну обігу; 

в) цінний папір на пред’явника без строку обігу; 

г) іменний цінний папір визначеного терміну обігу. 

91. Доміциляція векселя – це: 

а) врахування векселя банком; 

б) призначення платником по векселю третьої особи; 

в) погашення векселя емітентом; 

г) викуп векселя банком.  

92. Банкнота – це: 

а) цінний папір невизначеного терміну обігу; 

б) цінний папір на пред’явника; 

в) вексель на банкіра; 

г) паперовий грошовий знак. 

93. Розрахунковий чек – це: 

а) письмовий наказ банку про сплату зазначеної в ньому суми пред’явникові 

чека або особі, на яку він виписаний; 

б) цінний папір, що має визначений термін обігу; 

в) платіжний документ, що виписаний платником; 

г) платіжний документ невизначеного терміну обігу. 

94. Платіжне доручення – це: 

а) письмове розпорядження власника рахунка банку перерахувати з його 

рахунка на рахунок зазначеної особи вказану суму; 

б) комбінований документ, що складається з двох частин і заповнюється 

постачальником та платником; 

в) форма організації розрахунків, яку ініціює постачальник; 

г) форма розрахунків за місцем знаходження поточного рахунка постачальника. 

95. Акредитив – це: 

а) письмове розпорядження власника рахунка банку перерахувати з його 

рахунка на рахунок зазначеної особи вказану суму; 

б) форма розрахунків, за якої банк платника за дорученням свого клієнта 

зобов’язаний перерахувати гроші в банк замовника, який здійснить остаточний 

платіж на підставі поданих документів; 

в) заява клієнта на відкриття поточного рахунка в банку; 

г) форма розрахунків за місцем знаходження поточного рахунка платника. 

96. Паперові гроші – це: 
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а) платіжний документ, який використовується в розрахунках між суб’єктами 

господарювання; 

б) паперові грошові документи, які випускає в обіг держава; 

в) номінальні знаки вартості, що заміщують в обігу повноцінні гроші і 

випускаються державою для покриття своїх витрат, наділяються нею 

примусовим курсом, законодавчо декретуються як обов’язкові до приймання в 

усі види платежів; 

г) цінні папери, які використовуються в розрахункових операціях. 

97. Грошовий ринок – це: 

а) сукупність економічних відносин, які складаються з приводу купівлі-

продажу специфічного товару – грошей, формується попит, пропозиція і ціна 

на цей товар; 

б) ринок, на якому позичальник отримує гроші, обліковуючи свої 

короткострокові цінні папери; 

в) ринок, на якому суб’єктами виступають банки, одні з яких розміщують свої 

вільні кошти, а інші їх отримують на принципах платності, терміновості і 

повернення; 

г) ринок, на якому здійснюється купівля-продаж валют на основі попиту та 

пропозиції. 

98. Валютний ринок – це: 

а) сукупність економічних відносин, які складаються з приводу купівлі-

продажу специфічного товару – грошей; 

б) ринок, на якому позичальник отримує гроші, обліковуючи свої 

короткострокові цінні папери; 

в) ринок, на якому суб’єктами виступають банки, одні з яких розміщують свої 

вільні кошти, а інші їх отримують на принципах платності, терміновості і 

повернення; 

г) ринок, на якому здійснюється купівля-продаж валют на основі попиту та 

пропозиції. 

99. Обліковий ринок – це: 

а) сукупність економічних відносин, які складаються з приводу купівлі-

продажу специфічного товару – грошей; 

б) ринок, на якому позичальник отримує гроші, обліковуючи свої 

короткострокові цінні папери; 

в) ринок, на якому суб’єктами виступають банки, одні з яких розміщують свої 

вільні кошти, а інші їх отримують на принципах платності, терміновості і 

повернення; 

г) ринок, на якому здійснюється купівля-продаж валют на основі попиту та 

пропозиції. 
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100. Міжбанківський ринок – це: 

а) сукупність економічних відносин, які складаються з приводу купівлі-

продажу специфічного товару – грошей; 

б) ринок, на якому позичальник отримує гроші, обліковуючи свої 

короткострокові цінні папери; 

в) ринок, на якому суб’єктами виступають банки, одні з яких розміщують свої 

вільні кошти, а інші їх отримують на принципах платності, терміновості і 

повернення; 

г) ринок, на якому здійснюється купівля-продаж валют на основі попиту та 

пропозиції. 

101. Монопольне право на емісію банкноти в обігу належить:  

а) державній скарбниці; 

б) центральному банку країни; 

в) державній скарбниці банку країни; 

г) урядові країни. 

102. За способом проведення грошові реформи поділяються на:  

а) реформи паралельного, формального, конфіскаційного типу; 

б) реформи примусового типу; 

в) реформи регресивного типу; 

г) реформи примусового та конфіскаційного типу. 

103. Складовими економічної політики держави є:  

а) кон’юнктурна політика; 

б) демографічна політика; 

в) дефляційна політика; 

г) соціальна політика. 

104. До повноцінних грошей відносять :  

а) долари США; 

б) гривні; 

в) срібні монети; 

г) канадські долари. 

105. Змінні функції ті, що характеризують гроші: 

а) розподільча; 

б) міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, світові гроші; 

в) контролююча; 

г) загальний еквівалент. 

106. До структури НБУ входять:  

а) комерційні банки;  

б) фондові біржі;  

в) банкнотно-монетний двір; 
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г) страхові компанії.  

107. В Україні деномінацію було проведено в 1996 р. у співвідношенні 1грн 

до:  

а) 100 000 крб.; 

б) 1000 000 крб.; 

в) 10 000 крб.; 

г) 1000 крб. 

108. З наведених нижче визначень термінові сеньйораж відповідає: 

а) банк, який має право проводити емісію грошей;  

б) прибуток, отриманий із різниці між номінальною вартістю випущених в обіг 

грошей й витратами на їхню емісію; 

в) прибуток, отриманий із різниці між номінальною вартістю випущених в обіг 

грошей і їх ринковою вартістю; 

г) фінансово-кредитна установа, яка має право проводити банківські операції. 

109. Економічними наслідками інфляції є:  

а) розбалансування банківської системи; 

б) загострення соціальних суперечностей у суспільстві; 

в) підвищення виробництва; 

г) підвищення платоспроможності населення. 

110. Прибутковість комерційного банку залежить від співвідношення:  

а) активних та пасивних операцій;  

б) традиційних та нетрадиційних послуг;  

в) доходів та витрат; 

г) правильна відповідь відсутня. 

111. До різновидів міжгосподарського кредиту відносять:  

а) овердрафт;  

б) комерційний;  

в) урядовий; 

г) лізинг.  

112. До неповноцінних грошей відносять:  

а) банкноти; 

б) золоті монети; 

в) цінні папери; 

г) срібні монети. 

113. За діапазоном здійснюваних операцій комерційні банки поділяють на:  

а) кооперативні;  

б) спеціалізовані;  

в) регіональні; 

г) фондові.  
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114. Форма вартості, яка в сучасному тлумаченні означає «бартер», – це: 

а) повна або розгорнута;  

б) проста або випадкова; 

в) грошова; 

г) спеціалізована. 

115. З латинської мови термін інфляція переглядається як: 

а) зростання цін; 

б) «здуття або набухання»; 

в) безробіття; 

г) підвищення тарифів. 

116. Світовий банк являє собою группу споріднених міжнародних 

організацій: 

а) Міжнародний банк реструктуризації та розвитку;  

б) Міжамериканський банк розвитку;  

в) Європейський банк реконструкції та розвитку; 

г) Банк міжнародних розрахунків. 

117. Започаткували формування сучасного монетаризму праці відомого 

економіста: 

а) І. Фішера; 

б) М. Фрідмена; 

в) Д. Кейнса; 

г) К Маркса. 

118. З наведених нижче визначень, яке найточніше виражає суть 

неповноцінних грошей, – це: 

а) гроші, які виготовляються не з дорогоцінного металу; 

б) гроші, які знецінюються; 

в) гроші, які функціонують в обігу з власною вартістю; 

г) гроші, які виготовлюються з дорогоцінного металу. 

119. ЄБРР розпочав свою діяльність:  

а) у 1944 р.;  

б) у 1976 р.;  

в) у 1991 р; 

г) у 1986 р. 

120. При проведенні грошових реформ формального типу обмін старих 

купюр на нові здійснювався у співвідношенні:  

а) 1:2; 

б) 1:1; 

в) 1:4; 

г) 1: 3. 
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121. Україна є членом МВФ із: 

а) 1992 р.;  

б) 1996 р.;  

в) 2000 р; 

г) 1996 р. 

122. Сферою використання грошей у функції міри вартості є: 

а) встановлення цін на товари; 

б) облік живої праці, втіленої в товарі; 

в) контроль за станом торгового обігу; 

г) нагромадження засобів населення у вигляді внесків у банку. 

123. При оплаті товарів гроші виконують функцію: 

а) засобу обігу; 

б) світових грошей; 

в) міри вартості; 

г) засобу нагромадження. 

124. Кредит, що не забезпечений товарно-матеріальними цінностями, 

називається:  

а) ломбардний;  

б) факторинг;  

в) бланковий.  

125. До якісних властивостей грошей  відносять: 

а) еквівалентність; 

б) економічність; 

в) конвертованість; 

г) раціональність. 

126. Іпотечні банки відносять до:  

а) універсальних;  

б) спеціалізованих;  

в) небанківських фінансово-кредитних установ; 

г) державних установ.  

127. Функції, які виконують гроші, – це: 

а) фіскальна; 

б) раціоналістична; 

в) засіб обігу; 

г) політична. 

128. Вартість неповноцінних грошей визначається: 

а) статусом емітента; 

б) конвертованістю; 

в) купівельною спроможністю; 
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г) внутрішньою вартістю. 

129. Вторинну емісію грошей здійснюють :  

а) комерційні банки; 

б) фондові біржі; 

в) страхові компанії; 

г) державні банки. 

130. Класична кількісна теорія грошей була започаткована:  

а) у X ст.; 

б) у XVI ст.; 

в) у XX ст.; 

г) у IX ст. 

131. Грошовий потік – це: 

а) безперервний окремо взятий рух грошей; 

б) сукупність платежів, які обслуговують окремий етап процесу розширеного 

відтворення; 

в) процес переходу грошової одиниці від одного суб'єкта до іншого на певному 

етапі розширеного відтворення; 

г) процес переходу однієї грошової одиниці у другу. 

132. Організація Світового банку здійснює страхування капіталовкладень 

від політичного ризику, – це: 

а) Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів;  

б) Міжнародна асоціація розвитку;  

в) Багатостороння агенція гарантування інвестицій; 

г) Міжнародний банк розвитку.  

133. До саморегульованих грошових систем відносять:  

а) систему кредитних грошей; 

б) монометалізм; 

в) валютну систему; 

г) біметалізм. 

134. Ліквідність – це: 

а) здатність грошей брати участь у негайній купівлі товарів (робіт, послуг); 

б) можливість грошей бути засобом платежу; 

в) можливість грошей бути засобом накопичення; 

г) правильна відповідь відсутня. 

135. Необхідною основною базою існування грошей є: 

а) фінансові потреби держави; 

б) зовнішньоекономічні зв’язки; 

в) товарне виробництво і обіг товарів; 

г) потреби центрального і комерційних банків. 
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136. На купівельну спроможність грошей впливають такі процеси: 

а) підвищення рівня цін на товари; 

б) зростання маси грошей в обороті; 

в) зростання випуску товарів і послуг в обороті; 

г) коливання валютного курсу. 

137. Норма обов’язкового резервування для банків уводиться з метою: 

а) обмеження грошової маси в обороті; 

б) забезпечення ліквідності банків та грошово-кредитного регулювання; 

в) посилення фінансової стабільності банків; 

г) підвищення конкурентноспроможності банків. 

138. Розмінна монета з дрібною вартістю, яка карбується не з 

дорогоцінного металлу, – це: 

а) казначейська; 

б) білонна; 

в) повноцінна; 

г) неповноцінна. 

139. З перелічених функцій НБУ головною є:  

а) банк банків;  

б) банк уряду;  

в) провідник монетарної політики; 

г) наглядач банківської сфери. 

140. Якщо норма обов’язкового резервування для банків дорівнює 100%, 

то величина грошового мультиплікатора дорівнює: 

а) 0; 

б) 1; 

в) 10; 

г) 100. 

141. Загальна маса грошей збільшується щоразу, коли комерційні банки: 

а) збільшують свої вклади в центральному банку; 

б) збільшують обсяги позичок, наданих населенню; 

в) збільшують свої зобов’язаннями за вкладами населенню; 

г) зменшують свої вклади в центральному банку. 

142. МВФ було засновано: 

а) 1921 р.;  

б) 1944 р.;  

в) 1976 р.; 

г) 1980 р. 

143. До складу горшової бази відносять: 

а) депозити до запитання в комерційних банках; 
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б) депозити в центральному банку; 

в) кошти на вкладах за трастовими операціями; 

г) готівка в касах комерційних банків. 

144. У банку відкрито депозити на суму 10 тис. грн. Норма обов’язкових 

резервів 25%. Цей депозит здатний збільшити суму видачі кредитів 

щонайменше на : 

а) 7500 грн; 

б) 10000 грн; 

в) 30000 грн; 

г) понад 30000 грн. 

145. Якщо фактична маса грошей в обороті (Кф) перевищує необхідну для 

обороту (Кн), то матимуть місце такі явища: 

а) нестача грошей; 

б) грошовий попит відповідає товарній пропозиції; 

в) надлишок грошей; 

г) зміна рівня мультиплікації. 

146. З наведених визначень, яке найбільш повно відображає сутність 

економічної категорії «гроші», – це: 

а) гроші – це засіб платежу; 

б) гроші – це специфічний товар, що виконує роль загального еквіваленту; 

в) гроші – це національна грошова одиниця; 

г) гроші – це валюта. 

147. Банківські операції поділяють на:  

а) універсальні;  

б) страхові;  

в) активні і пасивні; 

г) спеціальні. 

148. До якісних властивостей грошей відносять: 

а) еквівалентність; 

б) портативність; 

в) конвертованість; 

г) розмінність. 

149. Інструментом комерційного кредиту є:  

а) дебіторська заборгованість;  

б) основні засоби;  

в) вексель; 

г) кредиторська заборгованість.  

150. «Кембриджська версія» кількісної теорії грошей виникла у: 

а) США; 
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б) Росії; 

в) Англії; 

г) Канаді. 

151. Якщо величина готівки становить 210 млн грн., поточних вкладів – 

400 млн грн, ощадних вкладів – 290 млн грн., строкових вкладів – 350 млн 

грн, то грошовий агрегат М2 дорівнює: 

а) 310 тис грн; 

б) 900 млн грн; 

в) 1250 млн грн; 

г) 400 млн грн. 

152. До інструментів грошово-кредитної політики відносять:  

а) рестрикційну політику; 

б) політику конкуренції; 

в) політику відкритого ринку; 

г) фіскально-бюджетну політику. 

153. До мотивів попиту на гроші відносять:  

а) трансакційний; 

б) еволюційний; 

в) сезонний; 

г) обліковий. 

154. Якщо сума ВВП 12млрд грн., а кількість грошей за агрегатом 

М3=2млрд грн; то швидкість обігу грошей V дорівнює: 

а) 24 рази на рік; 

б) 10 разів на рік; 

в) 6 разів на рік; 

г) 12 разів на рік. 

155. Формула І. Фішера записується рівнянням:  

а) MP=VQ; 

б) MQ=PV; 

в) MV=PQ;  

г) Мф=Мн. 

156. Грошово-кредитний мультиплікатор – це процес створення:  

а) курсу долара; 

б) повноцінних грошей; 

в) безготівкових грошей; 

г) вільного резерву. 

157. Величина грошово-кредитного мультиплікатора залежить від: 

а) суми резервів комерційних банків; 

б) курсу долара; 
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в) повноцінних грошей; 

г) готівкових грошей. 

158. Елементом грошової системи є: 

а) рівень інфляції; 

б) комерційні банки; 

в) масштаб цін; 

г) попит та пропозиція грошей. 

159. Фактори, які впливають на зміну вартості грошей у часі, – це:  

а) девальвація; 

б) інфляція; 

в) деномінація; 

г) грошово-кредитний мультиплікатор. 

160. Грошову реформу в незалежній Україні було проведено у: 

а) 1995р.; 

б) 1993р.; 

в) 1996р.; 

г) 1998р. 

161. На пропозицію грошей впливають чинники:  

а) облікова ставка; 

б) рівень інфляції; 

в) рівень товарних цін; 

г) обсяг виробництва. 

162. Цілями грошово-кредитної політики є:  

а) стратегічні; 

б) експансійні; 

в) соціальні; 

г) демографічні. 

163. Грошовий оборот – це:  

а) рух грошей у процесі розподілу ВВП; 

б) рух грошей у процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання 

національного продукту; 

в) рух грошей у процесі здійснення експортно-імпортних операцій; 

г) рух грошей, що обслуговує сферу обміну. 

164. З наведених нижче тверджень, які характеризують раціоналістичну 

концепцію, виберіть правильне: 

а) гроші виникли в результаті певної раціоналістичної угоди між людьми; 

б виникнення і розвиток грошей – тривалий еволюційний процес; 

в)– виникнення грошей викликане розвитком товарного виробництва та обміну; 

г) як платіжний засіб гроші встановлюються законом. 
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165. Коефіцієнт мультиплікації характеризує зростання за певний період 

часу: 

а) грошової маси в обороті; 

б) депозитних внесків у комерційних банках; 

в) золотовалютних резервів центрального банку; 

г) ресурсної бази комерційних банків. 

166. До фінансових інструментів грошового ринку належать: 

а) кошти місцевих бюджетів; 

б) облігації; 

в) бартер; 

г) державні дотації. 

167. Форми грошей, які належить до кредитних грошей, – це: 

а) металеві та товарні гроші; 

б) металеві та паперові гроші; 

в) тільки паперові гроші; 

г) паперові, депозитні та квазігроші. 

168. Суб'єктами грошового обороту є:  

а) тільки фізичні особи; 

б) тільки юридичні особи; 

в) усі фізичні та юридичні особи; 

г) комерційні банки. 

169. За формою платіжних засобів грошовий оборот структурується на:  

а) валютний; 

б) безготівковий; 

в) фіскальний; 

г) кредитний. 

170. Грошовий обіг –  це:  

а) складова частина грошового ринку; 

б) складова частина грошового обороту; 

в) складова частина грошової маси; 

г) те саме, що і грошовий оборот. 

171. Кількість грошових агрегатів, які застосують для вимірювання 

грошової  маси становить:  

а) 2; 

б) 4; 

в) 3; 

г) 5. 

172. За економічним призначенням ресурсів грошовий ринок включає: 

а) товарний ринок; 



45 

 

б) біржовий ринок; 

в) ринок капіталів; 

г) усі відповіді правильні. 

173. На попит на гроші впливають чинники: 

а) середній вік населення; 

б) рівень інфляції; 

в) кількість податків та зборів; 

г) облікова ставка. 

174. Грошовий агрегат Мо не включає:  

а) готівку на руках населення; 

б) готівку в касах комерційних банків; 

в) готівку в касах юридичних осіб; 

г) готівку на руках фізичних осіб – суб’єктів підприємництва. 

175. Сектор грошового обороту, для якого характерними є 

нееквівалентність, поворотність та платність, – це: 

а) грошовий обіг; 

б) фіскально-бюджетний сектор; 

в) кредитний сектор; 

г) валютний сектор. 

176. Між пропозицією грошей і грошовим мультиплікатором існує зв'язок: 

а) прямо пропорційний; 

б) обернено пропорційний; 

в) несталий; 

г) опосередкований. 

177. На пропозицію грошей впливають чинники: 

а) облікова ставка; 

б) рівень інфляції; 

в) рівень товарних цін; 

г) обсяг товарів. 

178. Сукупність усіх грошових ресурсів країни, що постійно 

переміщуються під впливом попиту і пропозиції з боку різних суб’єктів 

економіки, – це: 

а) грошова база; 

б) капітальне фінансування; 

в) грошовий ринок; 

г) потік грошей. 

179. Грошово-кредитна політика – це: 

а) система державного регулювання та контролю в банківській та фінансовій 

сфері з метою стабілізації грошового обороту; 
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б) сукупність заходів центрального банку, що спрямовані на забезпечення 

стабільності грошей; 

в) система заходів уряду щодо регулювання грошового обороту в країні; 

г) сукупність заходів держави, спрямованих на забезпечення рівномірного 

розвитку економіки. 

180. Інструменти грошово-кредитної політики – це : 

а) обов'язкове резервування коштів комерційного банку, рефінансування 

комерційних банків, операції на відкритому ринку; 

б) регулювання процентних ставок комерційних банків, сеньйораж; 

в) політика дефіцитного фінансування, податкова політика; 

г) усі відповіді правильні. 

181. Операції, які на відкритому ринку буде здійснювати НБУ в рамках 

проведення експансійної політики, – це: 

а) купувати цінні папери; 

б) продавати цінні папери; 

в) емітувати цінні папери; 

г) вилучати цінні папери для анулювання. 

182. Для зменшення грошової маси в обігу необхідно:  

а) підвищити норму обов’язкового резервування; 

б) знизити облікову ставку; 

в) стабілізувати ціни; 

г) купувати цінні папери на ринку. 

183. Складовими грошової системи держави є: 

а) назва грошової одиниці, регламентація готівкового та безготівкового 

грошового обороту; 

б) банківські та фінансові інституції, які функціонують у державі; 

в) податки; 

г) механізми, які регулюють фінансові потоки грошової системи. 

184. Стратегічними цілями грошово-кредитної політики НБУ є: 

а) зростання виробництва, зростання зайнятості, стабілізація цін; 

б) структурна перебудова економіки, зростання ринкової кон'юнктури; 

в) зростання інвестицій у державі, зростання грошових доходів у державі; 

г) усі відповіді правильні. 

185. Проміжними цілями грошово-кредитної політики НБУ є: 

а) стабілізація платіжного обороту, стабілізація грошового ринку, стабілізація 

цін; 

б) пожвавлення ринкової кон'юнктури, стримування ринкової кон'юнктури; 

в) зростання маси грошей в обороті; 

г) стримування інфляційних процесів; пожвавлення інвестиційної активності.  
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186.Тактичними цілями грошово-кредитної політики НБУ є: 

а) зростання інвестиційної активності суб'єктів господарювання; 

б) зростання рівня відсоткових ставок, зниження рівня відсоткових ставок, 

зменшення грошової маси в обороті, збільшення грошової маси в обороті; 

в) зростання грошових доходів населення, зниження рівня цін; 

г) зменшення грошової бази, зростання грошової бази, збільшення обсягів 

рефінансування комерційних банків; 

187. Соціальними наслідками інфляції є:  

а) здійснення неконтрольованої емісії грошей; 

б) знецінення заощаджень; 

в) підвищення доходів пенсіонерів; 

г) стимулювання розвитку виробництва. 

188. Якщо НБУ продає державні цінні папери, то: 

а) зростають обсяги рефінансування комерційних банків, зростає обсяг 

грошової бази; 

б) зменшуються резерви комерційних банків, зменшується грошова маса в 

обороті; 

в) збільшуються резерви комерційних банків; 

г) зменшуються обов'язкові резерви комерційних банків, збільшується 

державна заборгованість. 

189. Повзуча інфляція характеризується:  

а) надмірною емісією; 

б) прискореним накопиченням грошової маси в кошиках обігу без помітного 

підвищення цін; 

в) спостерігається випередження темпів зростання споживчого кошика 

порівняно з товарною пропозицією, що призводить до стрімкого зростання цін; 

г) зростання курсу національної валюти. 

190. За глибиною реформаційних заходів грошові реформи бувають:  

а) деномінаційні; 

б) структурні (повні); 

в) одномоментні; 

г) дефляційні. 

191. Основними об'єктами монетарного регулювання є: 

а) пропозиція грошей, процентна ставка, валютний курс; 

б) норма обов'язкових резервів, грошово-кредитний мультиплікатор; 

в) резерви комерційних банків; 

г) рівень інфляції. 

192. Нове, що ввів Д. Кейнс у кількісну теорію грошей, – це:  

а) норма процента; 
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б) рівень інфляції; 

в) конвертованість валюти; 

г) мотив нагромадження грошей. 

193. Явище,на тілі якого сформувався сучасний монетаризм, – це:  

а) безробіття;  

б) політична криза;  

в) інфляція; 

г) глобалізація економіки.  

194. Методи сучасних монетаристських теорій, які використовувалися у 

грошово-кредитній політиці України, – це:  

а) адміністративні;  

б) кейнсіанські;  

в) марксистські; 

г) номіналістичні. 

195. Теорії кредиту:  

а) раціоналістична;  

б) натуралістична;  

в) еволюційна; 

г) усі відповіді правильні. 

196. Принципи кредитування: 

а) засіб платежу;  

б) перерозподіл вартості;  

в) цільове призначення; 

г) економічна доцільність.   

197. Функції кредиту:  

а) розподільча;  

б) регулююча;  

в) перерозподільча; 

г) споживча.  

198. Форми кредиту:  

а) банківська;  

б) грошова;  

в) бартер; 

г) усі відповіді правильні. 

199. Головним видом кредиту у ринковій економіці України є:  

а) банківський;  

б) міжнародний;  

в) державний; 

г) комерційний. 
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200. Види лізингу:  

а) натуральний;  

б) оперативний;  

в) бартер; 

г) облігаційний.  

201. Чинники, що впливають на розмір процентної ставки:  

а) форма кредиту;  

б) облікова ставка центрального банку;  

в) прибуток банку; 

г) валютний курс.  

202. Найбільш привабливим для банку забезпеченням є:  

а) основні засоби;  

б) цінні папери;  

в) готова продукція; 

г) нерухомість.  

203. За способом сплати відсотків банківські кредити надаються:  

а) за дисконтною ставкою;  

б) за коригованою ставкою;  

в) за змішаною ставкою; 

г) за регресією платежів. 

204. Головним призначенням центрального банку є:  

а) управління економікою країни;  

б) управління грошовим оборотом;  

в) емісія грошової одиниці; 

г) стабілізація купівельної спроможності населення.  

205. Основними напрямами діяльності центрального банку є:  

а) проведення монетарної політики;  

б) проведення фіскальної політики;  

в) проведення антиінфляційної політики; 

г) проведення валютної інтервенції.  

206. Центральний банк як емісійний центр готівкового обороту:  

а) регулює курс національної валюти;  

б) вилучає з обігу фальшиві та зношені гроші;  

в) забезпечує касове обслуговування комерційних банків; 

г) обслуговує народне господарство.  

207. Центральний банк як орган банківського регулювання та нагляду:  

а) видає нормативні акти, що регламентують діяльність комерційних банків;  

б) реалізує грошово-кредитну політику держави;  

в) здійснює розрахункове обслуговування комерційних банків; 
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г) здійснює міжбанківські розрахунки.  

208. Центральний банк як банкір і фінансовий агент уряду:  

а) визначає грошово-кредитну політику держави;  

б) здійснює касове виконання державного бюджету;  

в) здійснює рефінансування комерційних банків; 

г) встановлює вимоги щодо ліквідної позиції банків. 

209. Центральний банк як провідник монетарної політики у своїх 

регулятивних діях застосовує такі інструменти:  

а) антиінфляційну політику;  

б) валютну політику;  

в) політику відкритого ринку; 

г) забезпечує фінансування дефіциту бюджету.  

210. Норму обов'язкових резервів визначає: 

а) комерційний банк; 

б) центральний банк; 

в) асоціація комерційних банків; 

г) центральний банк спільно з комерційними банками. 

211. Принципи функціонування НБУ:  

а) незалежність та економічна самостійність;  

б) підпорядкованість Президентові України;  

в) інтегрованість у світову економіку; 

г) відкрита регуляторна політика.  

212. Функції НБУ:  

а) трансформаційна;  

б) емісійна;  

в) фіскальна; 

г) усі відповіді правильні. 

213. Комерційний банк – це:  

а) фінансовий посередник, що функціонує на першому рівні банківської 

системи;  

б) фінансовий посередник, що функціонує на другому рівні банківської 

системи;  

в) фінансовий посередник, що функціонує на третьому рівні банківської 

системи; 

г) фінансовий посередник грошового ринку, який здійснює акумуляцію 

заощаджень і розміщує їх у дохідні активи.  

214. Основними завданнями монетарної політики є: 

а) підтримання вартості грошей на відносно стабільному рівні; 

б) мобілізація коштів для фінансування соціально-економічних програм; 
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в) забезпечення потреб економіки у грошах; 

г) забезпечення ліквідності комерційних банків. 

215. Більшість комерційних банків, що працюють в Україні, – це:  

а) державні банки;  

б) спільні банки;  

в) акціонерні банки; 

г) приватні банки.  

216. До пасивних операцій комерційних банків відносять: 

а) випуск власних облігацій;  

б) кредитні операції;  

в) лізингові операції; 

г) інвестиційні операції.  

217. До залучених коштів комерційних банків належать:  

а) депозити до запитання;  

б) міжбанківські кредити;  

в) статутний фонд; 

г) резервний фонд.  

218. До активних операцій комерційних банків відносять:  

а) запозичення коштів у НБУ;  

б) трастові операції;  

в) вкладення коштів у цінні папери; 

г) виконання депозитних операцій.  

219. Традиційними банківськими послугами є: 

а) розрахунково-касове обслуговування клієнтів;  

б) факторингові операції;  

в) аудиторські послуги; 

г) усі відповіді правильні. 

220. Функції,які виконує МВФ, –це: 

а) зміна грошової системи країни;  

б) регулювання обсягів експортно-імпортних операцій країни;  

в) консультування держав-членів у сфері валютно-фінансових відносин; 

г) контроль валютних курсів.  

221. Комерційний кредит характеризує: 

а) рух позичкового капіталу, який надають банки у позику за плату на умовах 

забезпечення, повернення, терміновості; 

б) кредити, які автоматично поновлюються в межах обумовленого кредитним 

договором розміру; 

в) акумуляцію державою грошових коштів на принципах зворотності для 

фінансування державних витрат; 
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г) кредитну угоду між двома підприємствами – продавцем (кредитором) і 

покупцем (позичальником). 

222. Державний кредит відображає: 

а) рух позичкового капіталу, який надають банки у позику за плату на умовах 

забезпечення, повернення, терміновості; 

б) кредити, які автоматично поновлюються в межах обумовленого кредитним 

договором розміру; 

в) акумуляцію державою грошових коштів на принципах зворотності для 

фінансування державних витрат; 

г) кредитну операцію між двома підприємствами — продавцем (кредитором) і 

покупцем (позичальником). 

223. Кредитором у державному кредитуванні виступає: 

а) держава в особі її органів; 

б) фізичні та юридичні особи; 

в) держава в особі органів самоврядування; 

г) НБУ. 

224. Лізинговий кредит характеризує: 

а) відносини між самостійними юридичними особами з приводу передачі в 

оренду засобів праці, а також фінансування, придбання рухомого і нерухомого 

майна на визначений строк; 

б) кредити, які автоматично поновлюються в межах обумовленого кредитним 

договором розміру; 

в) акумуляцію державою грошових коштів на принципах зворотності для 

фінансування державних витрат; 

г) кредитну угоду між двома підприємствами – продавцем (кредитором) і 

покупцем (позичальником). 

225. Фінансовий лізинг — це: 

а) переуступання майна на термін повної амортизації; 

б) переуступання майна на термін, менший, ніж термін повної амортизації; 

в) продаж підприємством частини його власного майна лізинговій компанії з 

одночасним підписанням контракту про його оренду; 

г) продаж підприємством власного майна лізинговій компанії з одночасним 

підписанням контракту про його оренду. 

226. Іпотечний кредит – це: 

а) особливий тип економічних стосунків за надання позик під заставу 

нерухомого майна; 

б) особливий тип економічних стосунків за надання позик під заставу рухомого 

майна; 
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в) особливий тип економічних відносин за надання позик під заставу 

обладнання підприємства; 

г) особливий тип економічних відносин за надання позик під заставу 

інтелектуальної власності. 

227. Маржа – це: 

а) відношення між процентними ставками за наданий кредит і за залучені 

ресурси; 

б) різниця між процентними ставками за наданий кредит і за залучені ресурси; 

в) сума відсоткових ставок за наданий кредит і за залучені ресурси; 

г) множення відсоткових ставок за наданий кредит і за залучені ресурси. 

228.Не впливає на норму відсотка: 

а) розмір і темп інфляції; 

б) масштаби виробництва, рівень його спеціалізації і кооперації; 

в) співвідношення між внутрішнім і зовнішнім боргом держави, циклічність 

коливань виробництва; 

г) зовнішня політика держави. 

229. Не можуть бути позичальниками: 

а) фізичні особи; 

б) усі юридичні особи; 

в) держава; 

г) особа з несприятливою кредитною історією. 

230. До групи Світового банку входять такі організації: 

а) МВФ;  

б) МБРР;  

в) ЄБРР;  

г) комерційні банки. 

231. Статутний капітал Національного банку України є: 

а) власністю НБУ; 

б) власністю комерційних банків; 

в) власністю українського народу; 

г) власністю держави. 

232. Статутний капітал Національного банку України становить: 

а) 5 млн. грн; 

б) 10 млн. грн; 

в) 12 млн. грн; 

г) 15 млн. грн. 

233. Світова економіка функціонувала в умовах золотомонетного 

стандарту до: 
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а) 1888 року; 

б) Першої світової війни; 

в) Другої світової війни; 

г) теперішнього часу. 

234. Гіперінфляція передбачає таке зростання цін за рік: 

а) до 100%;  

б) до 10%;  

в) до 50%;  

г) понад 100%.  

235. Інфляційний розрив – це: 

а) період виникнення «гарячих грошей»;  

б) період настання ефекту «рваної інфляції»;  

в) період дії інфляції;  

г) період між зростанням грошової маси і відповідним зростанням цін.  

236. Фактори, які не впливають на інфляційний розрив: 

а) механізм формування і використання касових залишків;  

б) політика МВФ;  

в) умови інвестування;  

г) наявність в економіці вільних ресурсів.  

237. Суть паперових грошей: 

а) це – кредитні гроші;  

б) гроші, розмінні на метал;  

в) мають представницьку вартість;  

г) не підлягають впливу інфляції. 

238. Банкнота: 

а) це строкове зобов’язання;  

б) випускається під гарантію окремих підприємств;  

в) це кредитне зобов’язання;  

г) випускається міністерством фінансів; 

239. Чек: 

а) це домінуючий кредитний засіб;  

б) це засіб отримання готівки;  

в) це казначейський білет;  

г) обслуговує лише оптову торгівлю. 

240. Для створення і здійснення ефективної безготівкової системи не 

застосовується ряд підсистем: 

а) спеціальних позичкових розрахункових рахунків;  

б) пересилання документів поштою;  

в) технічні засоби обробки та передачі інформації;  
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г) мережа електронної пошти. 

241. Функція грошей, яка переважає при визначенні відносної вартості 

трансакційних грошей, – це: 

а) засіб обігу;  

б) міра вартості;  

в) світові гроші;  

г) засіб нагромадження.  

242. Функція грошей, яка переважає при визначенні відносної вартості, що 

вкладаються в фінансові активи, – це: 

а) засіб платежу;  

б) світові гроші;  

в) засіб нагромадження;  

г) засіб спекуляції. 

243. Мотив, який переважає у власника грошей при їх вкладанні у 

фінансові активи, – це: 

а) спекулювання;  

б) споживання;  

в) захист грошей;  

г) інвестування. 

244. Фактор, який не береться до уваги при розгляді відносної вартості 

грошей, – це: 

а) динаміка вартості цін;  

б) стан грошових агрегатів;  

в) валютний курс;  

г) норма банківського процента.  

244. Не характерне для економічної корисності грошей – це: 

а) можливість замінити гроші на будь-який товар чи послугу;  

б) служити фіскальним засобом впливу держави на економіку;  

в) гроші – найбільш зручна форма накопичення багатства;  

г) гроші забезпечують зв’язок сучасного і майбутнього. 

245. Характеристика, яка не належить СПЗ, – це: 

а) інтернаціональна міра вартості;  

б) функція резервного активу міжнародної валютної системи; 

в) функція міжнародного засобу платежу;  

г) засіб міжнародного грошово - готівкового обігу.  

246. З перерахованих функцій не характерна для євро – це: 

а) міжнародний засіб платежу;  

б) міжнародний валютно - резервний засіб;  

в) засіб міжурядових позик;  
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г) база для визначення вартості національних валют.  

247. З названих функцій не властива валютному курсу, – це: 

а) засіб капіталізації вільних грошових коштів;  

б) зіставлення цінових структур окремих країн;  

в) зіставлення національних умов виробництва;  

г) перерозподіл національного доходу між країнами, що здійснюють 

взаємозв’язки. 

248. Визначення, характерне для девальвації, – це: 

а) офіційне підвищення курсу національної валюти;  

б) офіційне зниження курсу національної валюти;  

в) операції з купівлі продажу валюти для впливу на валютний курс;  

г) заходи щодо зіставлення попиту і пропозиції на валютному ринку по 

конкретній валюті. 

249. Визначення, характерне для ревальвації, – це: 

а) офіційне підвищення курсу національної валюти;  

б) офіційне зниження курсу національної валюти;  

в) операції з купівлі продажу валюти з метою впливу на валютний курс;  

г) заходи щодо зіставлення попиту і пропозиції на валютному ринку по 

конкретній валюті. 

250. З указаних характеристик не характерна для кредитних відносин – це: 

а) ці відносини передбачають платність за надану послугу; 

б) ці відносини побудовані на довірі;  

в) ці відносини передбачають поверненість грошових коштів;  

г) ці відносини не передбачають платність за користування залученими 

грошовими коштами. 

251. З указаних функцій не властива кредиту, – це: 

а) перерозподіл національного доходу;  

б) капіталізація вільних грошових коштів;  

в) прискорення концентрації та централізації капіталу;  

г) перерозподіл в економіці наявних грошових ресурсів.  

252. Поняття «касові залишки» Ви розумієте як: 

а) гроші, які має фізична або юридична особа;  

б) трансакційні гроші;  

в) гроші на рахунку в банку;  

г) гроші, що залишаються після необхідних трансакційних витрат.  

253. Нерозподілений прибуток центрального банку використовується: 

а) на стимулювання праці банківських працівників; 

б) для надання кредитів комерційним банкам; 

в) на добродійну діяльність; 
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г) надходить до державного бюджету. 

254. Якщо центральний банк проводить політику стимулювання 

виробництва, то він: 

а) продає облігації державної позики комерційним банкам; 

б) збільшує ліміти кредитування комерційних банків; 

в) знижує облікову ставку; 

г) підвищує норму обов’язкового резервування. 

255. Якщо центральний банк прагне збільшити масу грошей в обігу, то в 

політиці відкритого ринку він буде: 

а) надавати ломбардні позики; 

б) купувати облігації внутрішної державної позики; 

в) продавати облігації внутрішньої державної позики; 

г) випускати акції державних акціонерних підприємств. 

256. У процесі виконання функцій фінансового агента держави 

центральний банк: 

а) відповідає за зобов’язання  держави за ОВДП; 

б) здійснює касове обслуговування бюджету; 

в) надає кредити банкам; 

г) обслуговує державний борг. 

257. Центральний банк не виконує такі функції: 

а) ломбардне кредитування; 

б) касове, розрахункове та кредитне обслуговування комерційних банків; 

в) функції емісійного центру країни; 

г) банківське регулювання та нагляд. 

258. Центральний банк купує іноземну валюту на валютному ринку для 

того щоб: 

а) збільшити масу грошей в обігу; 

б) зменшити масу грошей в обігу; 

в) посилити контроль за діяльністю комерційних банків; 

г) зменшити курс національної валюти. 

259. Для того, щоб збільшити масу грошей в обороті, центральний банк: 

а) збільшує облікову ставку; 

б) підвищує норму обов’язкових резервів; 

в) купує цінні папери на відкритому ринку; 

г) продає цінні папери на відкритому ринку. 

260. У разі зростання курсу національної грошової одиниці: 

а) збільшується імпорт; 

б) зменшується імпорт; 

в) збільшується відплив капіталу з країни; 
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г) зменшується відплив капіталу з країни. 

261. Облікова ставка відсотка в Україні визначають: 

а) грошовий ринок; 

б) комерційні банки; 

в) валютні біржі; 

г) центральний банк. 

262. Економічні наслідки, які має тривале і швидке зростання норми 

позичкового відсотка, – це: 

а) зниження ефективності виробництва; 

б) зростання рентабельності підприємств – клієнтів банків; 

в) зростання прибутковості банків; 

г) погіршення ліквідності банків? 

263. Чинники, які впливають на рівень відсотка за банківськими 

позичками, – це: 

а) термін співробітництва підприємства-позичальника з даним банком; 

б) рівень рентабельності позичальника; 

в) рівень прибутковості банку; 

г) термін кредиту. 

264. Розмір відсоткової ставки за кредитами комерційних банків 

установлює: 

а) центральний банк; 

б) комерційні банки; 

в) клієнти банку, які отримують позички; 

г) міністерство фінансів. 

265. Маржа – це: 

а) одна з банківських операцій у міжнародних розрахунках; 

б) перевищення відсоткової ставки, яку стягує банк за кредит, над ставкою, яку 

він сплачує за залучені кошти; 

в) вид кредиту, пов'язаний з операціями банку з цінними паперами. 

г) форма безготівкових розрахунків. 

266. Якщо сподівані відсоткові ставки у майбутньому зростатимуть, то 

попит на довгострокові облігації: 

а) зростатиме; 

б) падатиме; 

в) залишиться без змін; 

г) подвоїться. 

267. Залежність від відсоткової ставки, у якій перебуває відношення 

«готівка – кошти до запитання», – це: 

а) пряма; 
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б) обернена; 

в) прямо пропорційна; 

г) не залежить. 

268. Орієнтиром ціни на гроші в Україні є: 

а) вартість однієї унції золота; 

б) курс гривні до долара США; 

в) курс гривні до євро; 

г) облікова ставка НБУ. 

269. Підвищення рівня інфляції на рівень дисконтної ставки у розрахунках 

вартості капіталу впливає так: 

а) дисконтна ставка теж зростає; 

б) дисконтна ставка зменшується; 

в) зв'язок між інфляцією та дисконтною ставкою відсутній; 

г) залежить від поточної економічної ситуації. 

270. Дохідність щодо безризикових фінансових активів зіставляється з: 

а) темпом інфляції; 

б) дохідністю державних цінних паперів; 

в) дохідністю від операцій із нерухомістю; 

г) тезаврацією заощаджень через купівлю долара США. 

271. Під час розрахунків майбутньої вартості депозитів терміном на 1 рік 

їх: 

а) результати за формулами простих і складних відсотків рівні; 

б) результат за використання простого відсотка більший; 

в) результат за використання складного відсотка більший; 

г) результат за час використання складного відсотка не зміниться. 

272. Банки установлюють відсоткові ставки та комісійні винагороди на 

рівні нижче собівартості власних банківських послуг: 

а) так; 

б) інколи; 

в) залежно від конкретних обставин; 

г) в особливих випадках тільки з дозволу НБУ. 

273. Комерційний банк може надавати кредити під відсоток, ставка якого є 

нижча від відсоткової ставки за кредитами, які бере сам банк, і відсоткової 

ставки, які він установлює за депозитами: 

а) так;  

б) так, тільки з дозволу НБУ; 

в) ні; 

г) залежно від оцінювання кредитного ризику. 

274. Ціна позики грошового капіталу виступає у формі: 
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а) амортизації; 

б) строку запозичення; 

в) відсотка; 

г) дивіденду. 

275. Короткостроковий кредит надається на термін: 

а) до трьох місяців; 

б) до шести місяців; 

в) до одного року; 

г) до півтора року. 

276. Середньостроковий кредит надається на термін: 

а) від трьох місяців до одного року; 

б) від шести місяців до одного року; 

в) від одного року до двох років; 

г) від одного року до трьох років. 

277. Довгостроковий кредит надається на термін: 

а) понад один рік; 

б) понад півтора року; 

в) понад два роки; 

г) понад три роки. 

278. Вид кредиту, який може бути у товарній формі, – це: 

а) споживчий; 

б) міжнародний; 

в) комерційний; 

г) банківський. 

279. Вид кредиту, який створює платіжні засоби обігу, – це: 

а) споживчий; 

б) міжнародний; 

в) комерційний; 

г) банківський. 

280. Кредит на споживчі потреби надається: 

а) населенню — на задоволення будь-яких потреб; 

б) торгівлі — на створення запасів товарів; 

в) населенню — на будівництво житла; 

г) на залучення вкладів у населення банками. 

281. Кредит виконує функцію: 

а) збереження капіталу; 

б) розподілу прибутку; 

в) контрольно-стимулюючу; 

г) накопичення капіталу. 
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282. Кредит – це: 

а) перерозподіл тимчасово вільних грошових коштів; 

б) перерозподіл вартості на засадах повернення і, як правило, зі сплатою 

відсотка; 

в) задоволення потреби економічних суб’єктів у грошових коштах; 

г) економічні відносини, що виникають у зв'язку з перерозподілом тимчасово 

вільних коштів на засадах повернення, платності та добровільності. 

283. Необхідність використання кредиту зумовлено: 

а) збитковістю підприємства; 

б) коливанням потреби у коштах; 

в) нерівномірністю отримання прибутку підприємством; 

г) рівнем рентабельності підприємства за окремими видами товарів. 

284. За допомогою кредиту перерозподіляється: 

а) вартість у грошовій та товарній формах; 

б) тільки уречевлена вартість у матеріальних цінностях; 

в) тільки грошові кошти; 

г) тільки банкноти.  

285. З названих грошових запасів до складу грошової бази входять: 

а) готівка на руках у населення; 

б) вклади на поточних рахунках у банках; 

в) вклади на строкових рахунках у банках; 

г) кошти на рахунку Держказначейства в НБУ. 

286. Якщо рівень доходів у країні низький або знижується, то коефіцієнт 

«готівка / чекові депозити»: 

а) збільшуватиметься; 

б) зменшуватиметься; 

в) коливатиметься; 

г) не зміниться. 

287. Рівень тінізації економіки і рівень коефіцієнта «готівка / чекові 

депозити» повязані між собою: 

а) прямо пропорційно; 

б) обернено пропорційно; 

в) немає зв'язку між ними; 

г) коливаються. 

288. Обсяг пропозиції грошей більший за грошову базу: 

а) на величину норми обов'язкового резервування депозитів; 

б) на величину простого мультиплікатора депозитів; 

в) на величину загального грошово-кредитного мультиплікатора; 

г) на величину коефіцієнта «готівка / чекові депозити». 
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289. Якщо рівень відсоткових ставок за банківськими кредитами зростає, 

то коефіцієнт «надлишкові резерви / чекові депозити»: 

а) збільшується; 

б) зменшується; 

в) не впливає; 

г) коливається. 

290. Якщо рівень відсоткової ставки за кредитами банків перевищить 

облікову ставку НБУ, то грошово-кредитний мультиплікатор: 

а) збільшиться; 

б) зменшиться; 

в) не вплине; 

г) коливатиметься. 

291. Якщо комерційні банки очікують збільшення відсотка за депозитами, 

то грошово-кредитний мультиплікатор: 

а) збільшиться; 

б) зменшиться; 

в) не зміниться; 

г) коливатиметься. 

292. Знайдіть правильний варіант зовнішнього вияву інфляції: 

а) зростання цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; 

поглиблення товарного дефіциту; 

б) падіння цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; 

поглиблення товарного дефіциту; 

в) зростання цін на товари та послуги; зростання курсу національної валюти; 

поглиблення товарного дефіциту; 

г) зростання цін на товари та послуги; падіння курсу національної валюти; 

зменшення товарного дефіциту. 

293. Процесом, з яким пов’язане виникнення критичної точки інфляції, – 

це: 

а) перехід від відстаючого до випереджувального зростання цін порівняно зі 

зростанням маси грошей; 

б) виникненням і швидке поширення бартерних операцій, що звужують товарну 

основу грошової маси в обігу; 

в) відставання темпів знецінення грошей від темпів зростання їх пропорції;  

г) попередження темпів знецінення грошей від темпів зростання їх пропорції. 

294. Інфляційні очікування впливають на динаміку цін. Вони їх: 

а) підвищують; 

б) знижують; 

в) підтримують на стабільному рівні; 
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г) не впливають. 

295. Грошова реформа – це: 

а) часткова перебудова грошової системи держави; 

б) формування грошової системи держави; 

в) емісія державою нових грошових знаків; 

г) оголошення державою знеціненених паперових грошей недійсними. 

296. Деномінація грошових знаків – це: 

а) зниження цін; 

б) зростання тарифів; 

в) зростання заробітної плати; 

г) обмін старих грошових знаків на нові у певній пропорції з одночасною 

переоцінкою у цій пропорції всіх цін, тарифів, балансових оцінок і грошових 

вкладів. 

297. Наслідком гіперінфляції в Україні в 1992–1994 рр. було: 

а) прискорення розвитку виробництва; 

б) зростання зайнятості; 

в) скорочення виробництва ВВП; 

г) зростання рівня життя населення. 

298. Фактори, які впливають на попит на гроші – це: 

а) зміна обсягів номінального ВВП, зміна депозитного відсотка та дохідності 

цінних паперів; 

б) зміна розмірів поточної каси, реального ВНП і цін на товари та послуги; 

в) зміна цін, рівноважної ставки відсотка, поточної каси; 

г) зміна складу споживчого кошика. 

299. Фактори, які впливають на обсяг поточної каси – це: 

а) зміна облікової ставки НБУ; 

б) зміна депозитного відсотка та дохідності цінних паперів; 

в) зміна номінального обсягу валового національного продукту; 

г) зміна цін на товари та послуги. 

300. Рівень монетизації економіки визначається: 

а) як відношення грошової маси до валового внутрішнього продукту; 

б) як відношення валового внутрішнього продукту до грошової маси; 

в) як відношення грошової маси до швидкості їх обороту; 

г) інший варіант. 
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6. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ 

Навчальний час здобувачів вищої освіти визначається обсягом кредитів 

ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти.  

Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання.  

Обліковими одиницями навчального часу здобувачів вищої освіти є 

академічна година, навчальні день, тиждень, семестр, курс, рік. 

Порядок оцінювання знань та визначення рейтингу студента в Уманському 

національному університеті садівництва за кредитно-модульною системою 

організації навчального процесу. 

І. Основні терміни, поняття та їх визначення в умовах кредитно-

трансферної системи  

Кредитно-трансферна система організації освітнього процесу – це 

модель організації освітнього процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних 

технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів);  

Заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження, 

необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.  

Модуль – поіменована, цілісна, структурована та певним чином 

задокументована змістова частина освітньої програми підготовки фахівця, яка 

повинна бути засвоєна здобувачем шляхом реалізації різних форм освітнього 

процесу (аудиторні заняття, практика, курсова робота (проект), кваліфікаційна 

(дипломна) робота (проект), самостійна та індивідуальна робота, контрольні 

заходи).  

Модуль – це навчальна дисципліна або її частина, група навчальних 

дисциплін, практика, курсова робота (проект), кваліфікаційна (дипломна) 

робота (проект) тощо. 

Змістовий модуль – це логічно завершена частина теоретичного та 

практичного навчального матеріалу з дисципліни, яка містить у собі, як 

правило, декілька лекційних тем, практичних (семінарських) занять, 

лабораторних робіт, розрахункових завдань тощо.  

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

вмінь здобувача з модуля навчальної дисципліни. Поточний контроль включає 

оцінювання знань студента під час проведення практичних (лабораторних, 

семінарських) занять, виконання завдань самостійної роботи тощо і проведення 

модульного контролю (тестування, колоквіум, контрольна робота тощо).  

Підсумковий контроль – це контроль рівня засвоєння знань та вмінь 

здобувача з навчальної дисципліни, для якої навчальним планом передбачений 

екзамен. З навчальних дисциплін, для яких навчальним планом передбачений 

залік, контроль рівня засвоєння знань та вмінь здобувача в цілому визначається 

за результатами поточного контролю. 

Індивідуальний навчальний план здобувача – документ, за яким 

навчається окремий здобувач упродовж навчального року. Він містить перелік 
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навчальних дисциплін згідно робочого навчального плану. 

Самостійна робота здобувача – це форма освітнього процесу у ЗВО, що є 

основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від 

обов’язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений на самостійну 

роботу здобувача, регламентується індивідуальним навчальним планом і 

повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу 

навчального часу здобувача вищої освіти, відведеного для вивчення конкретної 

дисципліни.  

Самостійна робота здобувача складається із двох частин: перша частина – 

безпосередньо самостійна робота, друга частина – індивідуальні завдання. 

Перша частина передбачає самостійне оволодіння теоретичним матеріалом 

програми навчальної дисципліни, який не передбачений в лекціях. Друга 

частина включає написання рефератів, есе, виконання розрахункових, 

розрахунково-графічних, контрольних робіт, курсових робіт (проектів), 

перекладу, аналітичного огляду, презентації, аналізу практичних, проблемних 

ситуацій, підготовку результатів власних досліджень до виступу на 

конференції, участь в олімпіадах тощо.  

Індивідуальні завдання видаються здобувачам у терміни, визначені 

робочою програмою навчальної дисципліни, та виконуються студентом 

самостійно за консультуванням з НПП. 

ІІ. Організація освітнього процесу в умовах кредитно-трансферної 

системи 

Освітній процес в Уманському НУС здійснюється в таких організаційних 

формах: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи.  

Основні види занять, що входять до складу змістових модулів: лекція, 

практичне, семінарське заняття, індивідуальна та самостійна робота студентів.  

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена 100-бальна 

шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати 

здобувач за всіма видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної 

успішності, самостійної роботи, виконання індивідуального навчально-

дослідного завдання, науково-дослідної роботи та інше). 

З дисциплін, для яких навчальним планом передбачено проведення 

підсумкового контролю (екзамену) на поточний контроль виділяється 70 балів, 

на підсумковий контроль – 30 балів.  

З навчальних дисциплін, для яких навчальним планом передбачено залік, 

контроль рівня засвоєння знань і вмінь здобувачів вищої освіти в цілому 

визначається за результатами поточного контролю. З навчальної дисципліни, 

яка вивчається 2 і більше семестрів, за наявності підсумкового семестрового 

контролю (екзамен, залік) поточна успішність у кожному семестрі оцінюється в 

межах від 0 до 100 балів.  

Бали за відвідування занять не нараховуються. Розподіл і затвердження за 

кожними видом роботи балів поточного контролю здійснює кафедра за 

пропозицією НПП.  
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Кількість балів, що припадає на поточний контроль (100 або 70 балів), 

розподіляється відповідно за змістовими модулями відповідно до їх кількості і 

змісту згідно з робочою програмою навчальної дисципліни. У межах кожного 

змістового модуля кількість балів розподіляється за темами, за різними видами 

освітньої діяльності здобувача. Ціна кредиту ЕСТS для напрямів підготовки 

складає 30 академічних годин. 

У межах змістового модулю кількість балів може розподілятися за такими 

видами освітньої діяльності здобувача:  

- усна відповідь на колоквіумах, практичних, семінарських заняттях;  

- виконання лабораторних робіт і підготовка відповідних звітів;  

- підготовка рефератів, доповідей;  

- розв’язання практичних завдань;  

- самостійна робота із змістового модулю, тощо. 

ІІІ. Організація й порядок проведення поточного та підсумкового 

контролю 

Загальний порядок оцінювання знань здобувача за кредитно-трансферною 

системою, порядок розподілу балів, форми та види завдань, критерії 

оцінювання знань тощо для кожної навчальної дисципліни доводяться НПП до 

відома здобувачів на початку навчального семестру.  

Поточний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної 

системи елементів знань та вмінь здобувачів з того чи іншого модулю.  

При контролі систематичності та активності роботи здобувачів під час 

занять оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання 

практичних і лабораторних робіт; повнота, якість й вчасність їх виконання та 

результати захисту; рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах 

на практичних й семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що 

винесені на семінарські (практичні) заняття; результати експрес-контролю 

тощо. 

При контролі виконання індивідуальної роботи, яка передбачена робочою 

програмою навчальної дисципліни, оцінюванню в балах підлягають: виконання 

типових розрахунків, 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 
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погодженням НПП, який читає дисципліну, з дозволу декана факультету до 

початку підсумкового контролю (екзамену). 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних 

причин, здобувачі мають право, з дозволу лектора за поданням НПП, скласти їх 

до останнього лабораторного, семінарського або практичного заняття. Час і 

порядок складання визначає НПП. 

Знання здобувача з певного змістового модуля вважаються 

незадовільними, якщо сума балів за час його поточної успішності і за 

модульний контроль складає менше 60 відсотків від максимально можливої 

суми за цей модуль. В такому випадку можливе повторне перескладання 

змістового модуля у терміни встановлені НПП. 

Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни після складання модулів та 

підсумкового контролю виставляється як сума набраних здобувачем балів 

упродовж семестру та балів, набраних на підсумковому контролі. 

До підсумкового контролю допускаються здобувачі, які виконали всі 

завдання, передбачені для даної навчальної дисципліни і за рейтинговим 

показником набрали не менше ніж 35 балів. 

Якщо у підсумку здобувач отримав за рейтинговим показником оцінку 

«FХ», він допускається до повторного складання підсумкового контролю з 

дисципліни. Здобувач, допущений до повторного складання підсумкового 

контролю зобов’язаний у терміни, визначені деканатом, перездати невиконані 

(або виконані на низькому рівні) завдання поточного контролю і скласти 

підсумковий контроль. Рейтинговий показник з навчальної дисципліни при 

цьому визначається за результатами повторного складання підсумкового 

контролю і не впливає на загальний рейтинг здобувача. 

У разі отримання здобувачем за рейтинговим показником оцінки «F», він 

повинен пройти повторний курс вивчення цієї дисципліни впродовж 

наступного семестру (навчального року) за графіком, встановленим деканатом. 

Бали, отримані здобувачем при вивченні дисципліни у попередній період, 

анулюються. 
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7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

В рамках вивчення дисципліни «Гроші та кредит» передбачено проведення: 

1)лекцій, які можна поділити на вступні, тематичні, заключні, оглядові, 

установчі, для яких планується використання мультимедійного комплексу; 

2)семінарські заняття, на яких передбачається розгляд теоретико-методичних 

основ грошей та сутності кредиту. З метою кращого засвоєння матеріалу 

планується використання тестів, кросвордів, рефератів, ситуаційних задач 

тощо. По окремих темах планується проведення дискусії із застосуванням 

методик рольових тріад; 

3)самостійна робота студентів буде проводитися з використанням 

різноманітних дидактичних методів навчання. 

Дисципліна «Гроші та кредит» передбачає використання таких методів 

навчання: 

– словесні методи навчання: лекція, розповідь, бесіда.  

– наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження.  

– практичні методи навчання: вправи, практичні роботи.  

– за характером пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративні, 

репродуктивні, частково-пошукові.  

– методи стимулювання навчальної діяльності - метод навчальної дискусії.  

– методи контролю і самоконтролю у навчанні - метод усного контролю 

(індивідуальне, фронтальне опитування і комбіноване), метод письмового 

контролю 

 

 



69 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання 

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

«Управління та адміністрування» освітньої програми фінанси, банківська 

справа та страхування закладена 100-бальна шкала (максимально можлива сума 

балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю знань з дисципліни 

з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-дослідної 

роботи тощо). 

Для забезпечення оцінювання проводиться поточний (тематичний) та 

підсумковий (екзамен) контроль. Поточний контроль передбачає перевірку 

стану засвоєння визначеної системи елементів знань та вмінь студентів з того 

чи іншого модулю. 

При контролі систематичності та активності роботи на практичних 

заняттях оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для 

виконання практичних робіт; повнота, якість і вчасність їх виконання та 

результати захисту; рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах 

на практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на 

практичні заняття; результати експрес-контролю тощо. 

При виконанні тематичних завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання і практичні уміння, яких набули здобувачі після опанування 

певного змістового модуля. У разі невиконання певних завдань поточного 

контролю з об’єктивних причин, здобувачі мають право, з дозволу лектора за 

поданням викладача, який проводить практичні заняття, скласти їх до 

останнього практичного заняття. Час і порядок складання визначає викладач, 

що веде практичні заняття. 

Знання здобувача з певного модуля вважаються незадовільними, за умови 

коли сума балів його поточної успішності та за тематичний контроль складають 

менше 61% від максимально можливої суми за цей змістовий модуль. В такому 

випадку можливе повторне перескладання модуля у терміни встановлені 

викладачем. Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни після складання 

змістових модулів та підсумкового контролю виставляється як сума набраних 

студентом балів протягом семестру та балів набраних здобувачем на 

підсумковому контролі. До підсумкового контролю допускаються здобувачі, які 

виконали всі завдання, передбачені для даної навчальної дисципліни і за 

рейтинговим показником набрали не менш як 35 балів. 

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання здобувачів 

на заключному етапі вивчення дисципліни і проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді екзамену в термін, встановлений графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному даною 

робочою програмою навчальної дисципліни. Підсумковий контроль може 

здійснюватися у формі усного іспиту або у формі тестових завдань. Зміст і 

структура контрольних завдань, екзаменаційних білетів та критерії оцінювання 

визначаються рішенням кафедри. 
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Якщо у підсумку здобувач отримав за рейтинговим показником оцінку 

“FX”, то він допускається до повторного складання підсумкового контролю з 

дисципліни. Здобувач, допущений до повторного складання підсумкового 

контролю зобов’язаний у терміни, визначені деканатом, перездати невиконані 

(або виконані на низькому рівні) завдання поточно-модульного контролю і 

скласти підсумковий контроль. 

У разі отримання здобувачем за рейтинговим показником оцінки “F”, то 

він повинен пройти повторний курс вивчення цієї дисципліни протягом 

наступного семестру (навчального року) за графіком, встановленим деканатом. 

Бали, отримані при вивченні дисципліни у попередній період, анулюються. 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Гроші та кредит» здійснюється 

на основі результатів:  

 поточного контролю з кожної теми дисципліни у формі опитування, 

виступів на семінарських та практичних заняттях, тестів, проведення 

контрольних робіт з врахуванням виконання завдань для самостійної роботи;  

 проведення тестового контролю за змістовими модулями 1,2,3. При 

виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання і практичні уміння, яких набули здобувачі після опанування 

певного змістового модуля. Поточний контроль може проводитися письмово у 

формі тестів або завдань; 

 виконання і захисту індивідуальної контрольної роботи (для студентів 

заочної форми навчання). 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Гроші та кредит» (денна форма навчання) 
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Максимальна сума балів поточного контролю – 70, які розподіляються 

наступним чином: 

- активність роботи протягом семестру не може перевищувати 30 балів; 

- виконання змістових модульних завдань (3 модулів) – не більше 40 балів. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

1.Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;  

2.Виконання самостійної роботи; 

3.Виконання змістових модульних завдань. 

(1) При контролі систематичності та активності роботи на семінарських 

заняттях оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і 

виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що 

винесені на семінарські заняття, правильність написання письмового контролю 

на семінарському занятті; результати бліц-опитування. 

Система оцінювання активності роботи: 

а) відповідь з питань семінарів – 0; 1; 1,5 бали.  

б) змістовні доповнення при обговоренні питань семінарів – 0,5 бала. 

в) бліц-опитування – 0,5; 1 бал. 

г) письмовий контроль – 0; 1; 2 бали. 

(2) При контролі виконання самостійної роботи оцінці підлягають: 

написання та презентація рефератів, підготовка міні-лекцій з проблемних 

питань, складання комплексного або тематичного фінансових кросвордів, 

тематичних тестів. Система оцінювання самостійних завдань (з градацією 0,2 

балів): 

д) підготовка та презентація реферату – 0 – 3 бали. 

е) міні-лекція з проблемних питань – 0 – 3 бали. Критеріями оцінки міні-

лекції є її змістовність, структурованість, зрозумілість і лаконічність. 

є) складання комплексного фінансового кросворду – 0 – 3 бали. 

ж) складання тематичних тестів – 0 – 3 бали. 

з) участь у конференціях, круглих столах, публікація тез, статей – 0 – 5 

бали. 

Пункти д) – з) – за вибором студента. 

(3) При контролі виконання змістових модульних завдань оцінці 

підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти 

після опанування тем певного змістового модуля. Система оцінювання 

виконання завдань змістового модуля: змістовий модуль 1 від 0 – 8 балів, 

змістовий модуль 2 від 0 – 4; змістовий модуль 3 від 0 до 4. 

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. 
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Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  «Гроші 

та кредит» (заочна форма навчання) 
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Кількість балів 
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Сума балів, 

всього 
        15     15    40 

в т.ч. за видами 

робіт:  

- практичні 

заняття, 

змістовий 

контроль 

        15     15    15 

- контрольна 

робота 
                 25 

 

Однією з форм самостійної роботи для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування», галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування» освітньої програми фінанси, банківська справа та 

страхування є виконання контрольної роботи. Контрольна робота складається з 

3 теоретичних питань і 1 ситуаційного практичного завдання. Контрольна 

робота виконується здобувачем особисто та захищається окремо від 

самостійної Максимальна сума балів – 25. 
 

Критерії оцінювання знань студентів при виконанні  
та захисті контрольної роботи  

 1. Текст контрольної роботи 15 балів 

1.1 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також 
поставленим цілям і завданням, пропорційність структури роботи 

 

5 1.2 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, оформлення 
титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, 
міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 
1.4 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. 

Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. 
Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність формулювання 
власної думки студента – автора) 

5  

1.5 Правильність виконання практичного ситуаційного завдання. 
обґрунтованість висновків. Правильно вказані нормативні документи 

5 

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 
2.1 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти 

сутність і результати дослідження. 
5 

2.2 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, здатність 
аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди 

5 
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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; 

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: 
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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.  
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9. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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