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ВСТУП 
 

Дисципліна «Гроші і кредит» полягає у злагодженості, єдності та 

цілеспрямованості взаємодії сфери функціонування інститутів і механізмів 

дії грошей та кредиту, з одного боку, з функціонуванням усіх ланок 

економіки України, досягненням динамічного та ефективного розвитку 

народного господарства, його взаємодії зі світовим ринком – з другого. 

Зміст курсу дозволяє одержати необхідну суму знань, яка відповідає 

вимогам до фахівців вищої кваліфікації. Тестовізавдання націлені на 

вивчання здобувачами вищої освіти питань економічної природи і функцій 

грошей, грошового ринку, грошово-кредитних систем і валютних відносин. 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти повинна бути направлена на 

поглиблене вивчення окремих тем, питань, нормативних документів, 

Законів України, інструкцій, додаткової літератури, що впливатиме на 

розширення економічного кругозору фахівця. 
Завдання вивчення дисципліни «Гроші і кредит»:  

1) засвоїти сутність, функцій, концепції та роль грошей і кредиту в 

ринковій економіці; 

2) опанувати закономірності та специфіку функціонування грошового 

ринку як теоретико-методологічної бази державної монетарної політики;  

3) вивчити структуру та практичні засади функціонування грошової 

системи;  

4) оволодіти основами побудови та розвитку банківської системи та 

операцій банків; 

5) засвоїти закономірності розвитку і функціонування валютного ринку, 

інфляції, грошових реформ; 

6) вивчити методи аналізу і оцінки державної монетарної та фінансово-

кредитної політики; 

7) засвоїти сутність та призначення фінансового посередництва; 

8) вивчити структуру Світового банку, функції МВФ та їх пріоритетні 

напрями діяльності в Україні. 

Виконання тестових завдань здобувачами вищої освіти забезпечує 

одержання ними знань про еволюційний розвиток грошей, основні теорії 

грошей,сучасні грошові системи країн з ринковою економікою, вплив 

інфляції на перебіг економічних процесів та основні напрямки й механізм 

здійснення ревальвації, діяльність банків, види їх операцій тощо. 

 

 

 



 5
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Модуль 1. Гроші 
 

Тема 1. Суть і функції грошей. 
 

Завдання 1. Специфічний товар, що виконує роль загального еквіваленту, «товар-

товарів», що безпосередньо обмінюється на всі інші товари – це: 

а) матеріальна цінність; 

б) собівартість товару; 

в) валюта; 

г) гроші. 

Завдання 2. Неповноцінні гроші – це:  

а) гроші, які знецінюються;  

б) гроші, які виготовлені не з дорогоцінного металу;  

в) грошові знаки, які не розмінюються на дорогоцінний метал;  

г) гроші, які емітуються для фінансування витрат державного бюджету?  

Завдання 3. При якій формі вартості одного товару, який знаходиться у відносній 

формі, протистоїть безліч товарів-еквівалентів: 

а) проста;  

б) розгорнута; 

в) загальна; 

г) грошова?  

Завдання 4.Виходячи з марксистської теорії, вкажіть, в якій функції виступають 

гроші при купівлі товару в кредит:  

а) міри вартості;  

б) засобу платежу;  

в) засобу обігу; 

г) засобу нагромадження.  

Завдання 5.Назвіть теорію походження грошей як результат угоди між людьми: 

а) еволюційна;  

б) раціоналістична;  

в) натуралістична; 

г) металева. 

Завдання 6. При оплаті товарів гроші виконують функцію:  

а) засобу обігу;  

б) світових грошей;  

в) міри вартості;  

г) засобу нагромадження.  

Завдання 7. У зв’язку з вартістю матеріалу, з якого виготовлені гроші, розрізняють 

такі їх форми:  

а) повноцінні;  

б) паперові;  

в) неповноцінні;  

г) білонні. 

Завдання 8.Скільки існує функцій грошей? 

а) 3; 
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б) 5; 

в) 7; 

г) 9. 

Завдання 9.Домішки в повноцінну монету простих металів – це 

а) тезаврація; 

б) унція; 

в) лігатура; 

г) реверс. 

Завдання 10.В якій країні вперше виникли паперові гроші? 

а) Китай; 

б) Індія; 

в) Англія; 

г) США. 

Завдання 11.Товар еквівалент – це: 

а) товар необхідний групі мешканців певного регіону 

б) товар необхідний групі мешканців певної території 

в) товар необхідний всім мешканцям певного регіону 

г) товар необхідний всім мешканцям. 

Завдання 12. Лігатура в повноцінній монеті повинна складати: 

а) не більше 10%; 

б) не менше 10%; 

в) не більше 13%; 

г) не більше 15%. 

Завдання 13.Форма вартості грошей, за К. Марксом, коли товар обмінювався 

стихійно або випадково: 

а) повна; 

б) розгорнута; 

в) проста; 

г) змішана. 

Завдання 14.Яка це форма вартості грошец «Та - Тб»: 

а) повна 

б) розгорнута 

в) проста 

г) змішана 

Завдання 15.Раціоналістична концепція: 

а) не є науковою 

б) суто наукова концепція 

в) ії не існує 

г) немає правильної відповіді 

Завдання 16.Нагромадження скарбу – це: 

а) тезаврація; 

б) унція; 

в) лігатура; 

г) реверс. 

Завдання 17.Простий вексель емітента, який випускається різними номіналами: 

а) чек; 
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б) вексель; 

в) акредитив; 

г) банкнота. 

Завдання 18.В якому році в Україні з’явились  перші паперові гроші: 

а) 1669 р. 

б) 1769 р. 

в) 1869 р. 

г) 1969 р. 

Завдання 19. Банкнота, чек, вексель, акредитив це: 

а) паперова форма грошей 

б) кредитна форма грошей 

в) металева форма грошей 

г) товарна форма грошей 

Завдання 20.Ця функція грошей існує для виміру ціни товару: 

а) міра вартості 

б) засіб обігу 

в) масштаб цін 

г) засіб платежу 

 

Тема 2. Грошовий обіг і грошова маса. 
 

Завдання 1. Сфери грошового обороту: 

а) паперова; 

б) металева; 

в) готівкова; 

б) безготівкова. 

Завдання 2.За допомогою формули Ms/m можна знайти: 

a) Mr; 

б) коефіцієнт ліквідності; 

в) коефіцієнт фінансової стійкості; 

г) M0. 

Завдання 3.Показник прибутковості банку – різниця між середньою відсотковою 

ставкою, яку одержує банк за кредитами та інвестиціями, та середньою ставкою, 

сплаченою за зобов’язаннями та капіталом, називається: 

а) банківська маржа; 

б) банківська тезаврація; 

в) банківський грошовий потік; 

г) банківська стабільність.  

Завдання 4.Частину грошового обороту, пов'язану з процесами розподілу вартості 

ВНП, за якого рух грошей відбувається нееквівалентно, (тобто назустріч грошовому 

платежу платник не одержує реального еквівалента у формі товарів чи послуг), 

називають: 

а) фінансово-кредитним сектором; 

б) грошовим сектором;  

в) бюджетним сектором; 
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г) податковим сектором. 

Завдання 5.Гроші, які не беруть участі в кредитному обороті та грошовому обігу, 

але створюють базу для їх розширення, називають: 

а) грошовою структурою; 

б) грошовою базою; 

в) грошовою масою; 

г) повноцінними грошами. 

Завдання 6. Специфічний показник  грошової маси який характеризує певний 

набір її елементів залежно від їх ліквідності:  

а) грошова база;  

б) грошовий мультиплікатор; 

в) грошовий агрегат; 

г) норма обов’язкового резерву. 

Завдання 7.Складова грошової маси М2 в Україні включає:  

а) гроші поза банками;  

б) М0+депозити до запитання; 

в) М1+ строкові депозити;  

г) М2+ кошти на вкладах за трастовими операціями.  

Завдання 8.Показник M3 означає: 

а) грошовий мультиплікатор; 

б) грошова базу; 

в) норму обов’язкового резерву; 

г) грошову масу. 

Завдання 9.За допомогою формули визначають (1/норму обов’язкового резерву)* 

100% визначають: 

а) грошовий мультиплікатор; 

б) грошову базу; 

в) банківську маржу; 

г) грошову масу. 

Завдання 10.Грошовий агрегат М0 включає:  

а) гроші поза банком та на рахунках до запитання;  

б) гроші на рахунках у населення;  

в) гроші на рахунках до запитання; 

г) строкові вклади та депозити.  

Завдання 11.Кількість грошей, у середньому необхідних для обігу протягом 

певного часу (Мн), прямо пропорційна кількості товарів та рівню їх цін та обернено 

пропорційна: 

а) рівню інфляції;  

б) середній швидкості обігу грошової одиниці;  

в) коефіцієнту кореляції; 

г) коефіцієнту експансії депозитів. 

Завдання 12.Гроші, виготовлені з дорогоцінного металу, – це: 

а) повноцінні гроші;  

б) паперові гроші;  

в) кредитні гроші; 

г) неповноцінні гроші. 
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Завдання 13.Формулагрошового обороту на макрорівні має вигляд:  

а) Г-Т-Г;  

б) Т-Г-Т;  

в) Г-Т ... В … Т1 -Г1 ;  

г) Г-Г1 .  

Завдання 14.Хто може виступати у ролі емітента паперових грошей: 

а) Державне казначейство України;  

б) Міністерство фінансів України;  

в) Національний банк України; 

г) комерційні банки?  

Завдання 15.На макроекономічному рівні грошовий оборот обслуговує 

кругооборот: 

а) індивідуального капіталу; 

б) суспільного капіталу; 

в) статутного капіталу; 

г) резервного капіталу. 

Завдання 16.Кількість грошових платежів, які здійснюються економічними 

суб'єктами, становлять у сукупності: 

а) грошову масу; 

б) грошовий оборот; 

в) грошовий обіг; 

г) грошовий агрегат. 

Завдання 17.Розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове 

розпорядження власника рахунка банку переказати вказану у ньому грошову суму 

одержувачеві, називається: 

а) векселем; 

б) розрахунковим чеком; 

в) кредитною карткою; 

г) платіжною вимогою. 

Завдання 18. Грошова база включає:  

а) готівку на руках у населення; 

б) кошти в касах КБ; 

в) кошти на комерційних рахунках; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання 19.Специфічні грошові форми, в яких грошова суть істотно послаблена, 

відхиляється від загальноприйнятихформ, називаються: 

а) депозитними грошима; 

б) паперовими грошима;  

в) повноцінними грошима; 

г) «квазігрошима». 

Завдання 20.Рівняння Фішера має вигляд: 

а) MV=PQ; 

б) MV=P; 

в) MV=Q; 

г) M=PQ; 
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Тема 3. Грошовий ринок. 
 

Завдання1. Зміна процентної ставки одночасно впливає як на заощадження, так і 

на інвестиції, тільки в: 

а) протилежних напрямах;  

б) пропорційно;  

в) прямому напрямі;  

г) обернено пропорційно.  

Завдання2. Головною функцією грошового ринку є:  

а) балансування попиту та пропозиції грошей;  

б) купівля валюти;  

в) формування ринкового рівня процента;  

г) усі відповіді вірні.  

Завдання3.Сектор ринку, на якому здійснюється купівля та продаж грошей як 

специфічного товару, формуються попит, пропозиція та ціна на цей товар, називається: 

а) ринком капіталів; 

б) грошовим ринком; 

в) ринком товарів; 

г) ринком цінних паперів. 

Завдання4.Сегмент грошового  ринку,  на якому купують середньо- та 

довгострокові грошові кошти (більше І року), називають: 

а) ринком капіталів; 

б) грошовим ринком; 

в) ринком товарів; 

г) ринком цінних паперів. 

Завдання5.Характерною відзнакою грошового ринку є те, що на ньому продається 

і купується такий товар, як:  

а) металеві вироби;  

б) хутро;  

в) гроші; 

г) худоба.  

Завдання6.Класичними операціями ринку капіталів є: 
а) операції з фондовими інструментами (акціями та облігаціями); 
б) міжбанківське кредитування; 

в) короткострокові депозитні та кредитні угоди; 

г) усі відповіді вірні.  

Завдання7.Ринок послуг небанківських фінансово-кредитних установ 

представлений діяльністю: 

а) страхових компаній; 

б) пенсійних фондів;  

в) інвестиційних фондів; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання8.Запас грошей, який прагнуть мати у своєму розпорядженні економічні 

суб'єкти на певний момент – це: 

а) попит на гроші; 
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б) пропозиція грошей; 

в) купівля грошей; 

г) обмін грошей. 

Завдання9.Мотиви попиту на гроші: 

а) трансакційний; 

б) обачності; 

в) спекулятивний; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання10.Чинники прямої дії на попит грошей: 

а) обсяг товарів та послуг;  

б) середній рівень цін;  

в) обсяг багатства;  

г) всі відповіді вірні. 

Завдання11.Чинники оберненої дії на попит грошей: 

а) норма доходу;  

б) рівень інфляції 

в) очікування зміни ринкової кон'юнктури; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання12.Рівень процентної ставки, що фактично склався на ринку:  

а) номінальна ставка; 

б) реальна ставка;  

в) ринкова ставка;  

г) середня ставка.  

Завдання13.Бажання економічних суб'єктів позичити певну частину своїх 

грошових коштів заради одержання доходу – це: 

а) попит на гроші;  

б) пропозиція грошей;  

в) купівля грошей; 

г) обмін грошей. 

Завдання14.Пропозиція грошей (Мd) прямо пропорційна грошовій базі (Гб) та: 

а) грошовому мультиплікатору; 

б) грошові масі; 

в) грошовій базі; 

г) індексу інфляції. 

 

Завдання15.Чинники впливу на пропозицію грошей: 

а) норма обов’язковго резерву; 

б) облікова ставка; 

в) тінізація підприємницької діяльності; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання16.Низький стан довіри до банків сприяє вилученню депозитів, що знижує 

рівень мультиплікації, а отже загальний обсяг пропозиції грошей: 

а) не залежить від довіри до банків; 

б) зменшується; 

в) збільшується; 

г) залишається сталим. 
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Завдання17.Економічні суб'єкти постійно відчувають потребу в певному запасі 

грошей для здійснення поточних платежів (гроші знаходяться у формі готівки або 

депозитів до запитання). Це прояв мотиву: 

а) трансакційного; 

б) обачності; 

в) спекулятивного; 

г) прямолінійного. 

Завдання18.Економічні суб'єкти бажають мати запас грошей як ресурс купівельної 

спроможності на непередбачувані потреби. Це прояв мотиву: 

а) трансакційного; 

б) обачності; 

в) спекулятивного; 

г) прямолінійного. 

Завдання19.Економічні суб'єкти бажають мати у своєму розпорядженні певний 

запас грошей, для того, щоб перетворити їх у високодохідні фінансові інструменти.Це 

прояв мотиву: 

а) трансакційного; 

б) обачності; 

в) спекулятивного; 

г) прямолінійного. 

Завдання20.За інституційною ознакою грошовий ринок поділяють на: 

а) ринок банківських кредитів; 

б) ринок товарів та послуг; 

в) ринок послуг небанківських фінансово-кредитних установ; 

г) всі відповіді вірні. 

 

Тема 4. Грошові системи. 

 
Завдання1.Встановлена державою форма організації грошового обороту вкраїні –це: 
а) грошова маса; 

б) грошова база; 

в) грошовий ринок; 

г) грошова система. 

Завдання2.Елементи грошової системи: 

а) грошова одиниця; 

б) масштаб цін; 

в) види та купюрність грошових знаків; 

г) регламентація готівкового та безготівкового грошового обігу; 

д) валютний курс; 

е) державні інститути, що здійснюють регулювання грошового обороту; 

є) всі відповіді вірні. 

Завдання3.Який тип грошової системи характеризується наявністю обмежень за 

функціонуванням грошей? 

а) ринкова;  

в) паперово-кредитна;  
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б) неринкова;  

г) регульована. 

Завдання4.. Ознаки неринкової грошової системи – це:  

а) вільний обіг грошей;  

б) необмежені сфери обігу готівкових і безготівкових грошей;  

в) встановлення заборони та обмежень на окремі грошові операції; 

 г) встановлення черговості списання коштів з рахунка клієнтів.  

Завдання5.Вкажіть різновиди золотого монометалізму:  

а) золотодевізний стандарт;  

б) золотомонетний стандарт;  

в) золотозлитковий стандарт; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання6.Залежно від форми, в якій функціонують гроші, грошові системи 

поділяють на: 

а) системи металевого обігу; 

б) системи паперового кредитного обігу; 

в) системи депозитного обігу. 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання7.За характером регулювання валютних відносингрошові системи 

поділяють на: 

а) ринкові; 

б) неринкові; 

в) відкриті. 

г) закриті. 

Завдання8.За характером регулювання валютних відносингрошові системи 

поділяють на: 

а) ринкові; 

б) неринкові; 

в) відкриті. 

г) закриті. 

Завдання9.Грошові системи, в яких регулювання грошового обороту здійснюється 

шляхом використання економічних методів впливу на грошову масу, називаються: 

а) ринкові; 

б) неринкові; 

в) відкриті. 

г) закриті. 

Завдання10.Грошові системи, для яких характерні певні обмеження щодо вільного 

функціонування грошей (талони, картки), а регулювання грошового обороту 

здійснюється адміністративними методами, називаються: 
а) ринкові; 

б) неринкові; 

в) відкриті. 

г) закриті. 

Завдання11.Грошові системи, в яких втручання держави у регулювання валютних 

відносин всередині країни є мінімальним, що виражається у новіші конвертованості 

валюти і ринковому механізмі регулювання валютного ринку, називаються: 
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а) ринкові; 

б) неринкові; 

в) відкриті. 

г) закриті. 

Завдання12.Грошові системи, в яких передбачається використання валютних 

обмежень завдяки ізоляції національної економіки від світової, називаються: 

а) ринкові; 

б) неринкові; 

в) відкриті. 

г) закриті. 

Завдання13.Грошова система, в якій роль загального еквівалента законодавчо 

закріплялася за двома металами – золотом і сріблом, називається: 
а) монометалізмом; 

б) біметалізмом; 

в) металізмом; 

г) золото-срібним стандартом.  

Завдання14.Грошова система, за якої ролі, загального еквіваленту виконує один 

метал (золото або срібло), а паперові знаки вартості розмінні на грошовий метал, 

називається: 

а) монометалізмом; 

б) біметалізмом; 

в) металізмом; 

г) золото-срібним стандартом. 

Завдання15.Монометалізм буває: 

а) срібний; 

б) золотий; 

в) паперовий; 

г) кредитний. 

Завдання16.Співвідношення між золотими та срібними монетами 

встановлювалось стихійно, відповідно до ринкової вартості монетарних металів, що 

характерно для: 
а) системи «паралельної» валюти; 

б) системи подвійної валюти; 

всистеми «кульгаючої» валюти; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання 17. Сукупність заходів, націлених на зростання пропозиції грошей, 

внаслідок чого гроші «дешевіють», називають: 

а) експансійною політикою; 

б) рестрикційною політикою; 

в)політикою доходів; 

г) політикою витрат. 

Завдання18.Сукупність заходів, націлених на скорочення пропозиції грошей, 

внаслідок чого гроші «дорожчають», називають: 
а) експансійною політикою; 

б) рестрикційною політикою; 

в)політикою доходів; 
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г) політикою витрат. 

Завдання 19.Інструменти  грошово-кредитної політики: 

а) політика відкритого ринку 

б) політика обов’язкових резервів 

в)облікова політика  

г) всі відповіді вірні. 

Завдання20.Комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на 

забезпечення стабільності грошової одиниці України – це: 

а) грошово-кредитна політика; 

б) дефляцій на політика; 

в)політика обов’язкового резервування; 

г) антиінфляційна політика.  

 

Тема 5. Інфляція і грошові реформи. 
 

Завдання1. Процес знецінення грошей внаслідок їх надмірного випуску та 

переповнення ними каналів грошового обігу – це: 

а) інфляція;  

б) нуліфікація;  

в) девальвація; 

г) тезаврація. 

Завдання2.Індекс споживчих цін (ІСЦ) характеризує зміну в часі загального рівня 

цін на товари і послуги, які купує населення для:  

а) виробництва;  

б) особистого споживання;  

в) надання позик; 

г) всі відповіді вірні.  

Завдання3.За формами прояву є такі види інфляції:  
а) девальвація; 

б) цінова інфляція;  

в) інфляція заощаджень; 

г) всі відповіді вірні.  

Завдання4. Вкажіть соціальні наслідки інфляції: 

а) знецінення грошових заощаджень населення;  

б) порушення нормальної структури споживчого попиту;  

в) зростання безробіття;  

г) загострення платіжної кризи.  

Завдання5.Зниження курсу іноземної валюти по відношенню до валют інших 

країн– це: 

а) нуліфікація 

б) девальвація;  

в) деномінація.  

г) ревальвація 
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Завдання6. Анулювання сильно знеціненої грошової одиниці та введення нової 

валюти – це: 

а) нуліфікація 

б) девальвація;  

в) деномінація.  

г) ревальвація 

Завдання7. Яку назву має антиінфляційна політика, пов’язана зі скороченням 

платоспроможного попиту через фінансові та грошово-кредитні механізми:  

а) політика доходів;  

б) політика витрат;  

в) дефляційна політика;  

г) політика керованого бюджету?  

Завдання8.За темпами знецінення грошей інфляцію поділяють на: 

а) повзучу; 

б) помірну;  

в) галапуючу.  

г) гіперінфляцію; 

д) всі відповіді вірні. 

Завдання9. Інфляція, щохарактеризується зростанням маси грошей в обороті з 

незначним зростанням цін (до 5% на рік): 

а) повзуча; 

б) помірна;  

в) галапуюча.  

г) гіперінфляція. 

Завдання10.Інфляція, щопроявляється у прискоренні знецінення грошей у формі 

зростання цін у межах від 5% до 20% на рік, що спонукає економічних суб'єктів вживати 

адаптаційних заходів: 

а) повзуча; 

б) помірна;  

в) галапуюча.  

г) гіперінфляція. 

Завдання11.Інфляція, щохарактеризується стрибкоподібним, неравномірним 

зростанням цін (20-50% на рік, інколи 100% на рік): 

а) повзуча; 

б) помірна;  

в) галапуюча.  

г) гіперінфляція. 

Завдання12.Зовнішні причини інфляції: 

а) зростання цін на світовому ринку; 

б) скорочення надходжень від експорту; 

в) надмірна емісія грошей; 

г) криза державних фінансів. 

Завдання13.Внутрішні причини інфляції: 

а) необґрунтоване підвищення заробітної плати без урахування росту, її 

продуктивності; 

б) скорочення надходжень від експорту; 



 18

в) надмірна емісія грошей; 

г) криза державних фінансів. 

Завдання14.Соціальні наслідки інфляції: 

а) зменшення доходів у пенсіонерів; 

б) знецінення заощаджень; 

в) девальвація національної валюти; 

г) погіршення - платіжного балансу країни. 
Завдання15.Економічні наслідки інфляції: 

а) зменшення доходів у пенсіонерів; 

б) скорочення платоспроможного попиту населення; 

в) девальвація національної валюти; 

г) зменшення реальної вартості державних доходів. 

Завдання16.Комплекс заходів щодо державного регулювання 

економіки, які спрямовані на боротьбу з інфляцією: 

а) тезаврація; 

б) інфляція; 

в) грошово-кредитна політика; 

г) антиінфляційна політика. 

Завдання17.Повна чи часткова перебудова грошової системи, яку 

проводить держава з мстою оздоровлення чи поліпшення механізму 

регулювання грошового обороту – це: 

а) грошова система; 

б) грошова маса; 

в) грошово-кредитна політика; 

г) грошова реформа. 

Завдання18.Даніреформизводяться до зміни окремих елементів грошової 

системи (масштаб цін, вид грошових знаків, механізм емісії), а структура 

економіки та грошово-кредитних відносин залишаються незмінними: 

а) структурні реформи; 

б) реформи часткового типу; 

в) формальні реформи; 

г) неформальні реформи. 

Завдання19.За даної реформикупюри одного зразка замінюються на 

купюри іншого зразка, а масштаб цін (величина грошової одиниці) 

залишається незмінним: 

а) структурна реформа; 

б) реформа часткового типу; 

в) формальна реформа; 

г) неформальна реформа. 
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Завдання20.ВУкраїнігрошова реформа завершилась введенням в обіг 

постійної грошової одиниці-гривні у: 

а) вересені 1996р.; 

б) вересені 1992р.; 

в) вересені 1993р.; 
г) вересені 1994р.; 

 

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи. 
 

Завдання1.За режимом використання валюта буває: 

а) конвертованою; 

б) неконвертованою; 

в) національною; 

г) іноземною. 

Завдання2.Платіжний засіб, що емітується національною банківською системою: 

а) конвертована валюта; 

б) неконвертована валюта; 

в) національна валюта; 

г) іноземна валюта. 

Завдання3.Платіжний засіб, що емітується банківськими системами інших країн: 

а) конвертована валюта; 

б) неконвертована валюта; 

в) національна валюта; 

г) іноземна валюта. 

Завдання4.Платіжний засіб, що емітується міжнароднимифінансово-кредитними 

установами і функціонує за міждержавними угодами: 

а) конвертована валюта; 

б) приватна валюта; 

в) колективна валюта; 

г) іноземна валюта. 

Завдання5.Суб’єкти валютних відносин: 

а) резиденти; 

б) нерезиденти; 

в) уповноважений банк; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання6.Сукупність спеціальних інститутів і механізмів, які у взаємодії 

забезпечують можливість вільно купувати-продавати національну та іноземну валюти на 

основі попиту та пропозиції це: 

а) грошовий ринок; 

б) валютний ринок; 

в) ринок цінних паперів;  

г) ринок фінансових послуг. 

Завдання7.Співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу, або «ціна» 

грошової одиниці однієї країни, що виражена у грошовиходиницях іншої – це: 

а) валюта; 
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б) валютний ринок; 

в) валютний курс;  

г) структура грошового ринку. 

Завдання8.Встановлені урядом постійні фіксовані пропорції обміну національної 

валюти на іноземну і навпаки: 

а) фіксований валютний курс; 

б) плаваючий валютний курс; 

в) гнучкий валютний курс;  

г) урядовий валютний курс. 

Завдання9.Курс, що формується на валютному ринку під впливом попиту і 

пропозиції: 

а) фіксований валютний курс; 

б) плаваючий валютний курс; 

в) гнучкий валютний курс;  

г) урядовий валютний курс. 

Завдання10.Сума товарів і послуг, які можна придбати за певну грошову одиницю – 

це: 

а) ціна товару (послуги); 

б) собівартість товару (послуги); 

в) купівельна спроможність валюти;  

г) витрати на придбання. 

Завдання11. Організаційно-правова форма реалізації валютних відносин у межах 

певного економічного простору – це: 

а) грошова система; 

б) валютна система; 

в) валютне регулювання;  

г) валютний контроль. 

Завдання12. Запаси іноземних фінансових активів та золота, які належать державі і 

можуть бути використані на потреби, щомають загальноекономічне значення: 

а) золотовалютний резерв; 

б) золотомонетний стандарт; 

в) валютний стандарт;  

г) золотий паритет. 

Завдання13. Визначення валютних курсів – це: 

а) валютне регулювання; 

б) валютне котирування; 

в) валютна ставка;  

г) валютний контроль. 

Завдання14. Валютне котирування, за якого зазначають, скільком національним 

грошовим одиницям дорівнює одиниця іноземної валюти: 

а) пряме котирування; 

б) обернене котирування; 

в) пропорційне котирування;  

г) фіксоване котирування. 

Завдання15.Валютне котирування, за якого зазначають, скільком одиницям 

іноземної валюти дорівнює одиницянаціональної валюти: 



 21

а) пряме котирування; 

б) обернене котирування; 

в) пропорційне котирування;  

г) фіксоване котирування. 

Завдання16.Ліва частина валютного котирування – це: 

а) базова валюта; 

б) валюта котирування; 

в) первинна валюта;  

г) вторинна валюта. 

Завдання17.Права частина валютного котирування – це: 

а) базова валюта; 

б) валюта котирування; 

в) первинна валюта;  

г) вторинна валюта. 

Завдання18.У непрямому котируванні долар є: 

а) базовою валютою; 

б) валютою котирування; 

в) первинною валютою;  

г) вторинною валютою. 

Завдання19. У прямому котируванні долар є: 

а) базовою валютою; 

б) валютою котирування; 

в) первинною валютою;  

г) вторинною валютою. 

Завдання20.За підсумками Ямайської конференції 1976 -1978рр. відбулась: 

а) повна демонетизація золота у міжнародному грошовому обороті; 

б) фіксація валютних курсів; 

в) фіксація золотого вмісту національної валюти. 

г) вільне карбування монет та обмін і банкнот на золото. 

 

Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм 
 

Завдання1. Перший пов'язав зростання цін зі збільшенням кількостізолота та 

срібла: 

а) Ж. Боден; 

б) А. Сміт; 

в) Д. Рікардо; 

г) К. Маркс; 

Завдання2.Постулати класичної кількісної теорії грошей: 

а) причинності; 

б) однорідності; 

в) пропорційності; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання3.MV=PQ – це рівняння: 

а) Фішера; 
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б) Маркса; 

в) Локка; 

г) Рікардо. 

Завдання4. У рівнянніMV=PQ, Q – це: 

а) кількість грошей в обігу; 

б) середній рівень цін; 

в) фізичний обсяг товарів і послуг, що реалізовані за певний період; 

г) швидкість обігу грошей за певний період. 

Завдання5.Кеморіджське рівняння має вигляд: 
а) MV=PQ; 

б) Ms=Mr*m; 

в) Md=k*P*Y; 

г) M=PQ; 

Завдання6.Мотиви нагромадження грошей: 
а) трансакційний; 

б) обачності; 

в) спекулятивний; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання 7.Виділити основні відмінності кон’юнктурної теорії грошей М.Туган-

Барановського від класичної кількісної теорії: 

а) заперечує вплив кількості грошей на рівень цін;. 

б) заперечує прямо пропорційну залежність цін від кількості грошей; 

в) не визнає впливу на ціни швидкості обігу грошей; 

г) визнає вплив на ціни всіх трьох чинників: маси грошей, швидкості їх обігу, 

обсягу реалізованих товарів і послуг. 

Завдання8.Різновидами абстрактної теорії грошей є: 

а) номіналістична теорія; 
б) державна теорія; 

в) класична кількісна теорія; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання9.Різновидами монетаристської теорії грошей є: 

а) сучасний монетаризм; 
б) державна теорія; 

в) класична кількісна теорія; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання10.Пояснює зміну. цін лише зміною кількості грошей в обігу: 

а) сучасний монетаризм; 
б) державна теорія; 

в) класична кількісна теорія; 

г) марксистська теорія. 

Завдання11.Відповідно доформули Л. Пігу Md – це: 

а) попит на наявні касові залишки, або реальна потреба у грошах;  

б) коефіцієнт, що показує, яка частина фінансових активів зберігається у вигляді 

грошей;  

в) ціна продукції (товарів і послуг), що реалізується;  
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г) обсяг виробництва у фізичному вираженні. 

Завдання12.Відповідно доформули Л. Пігу k – це: 
а) попит на наявні касові залишки, або реальна потреба у грошах;  

б) коефіцієнт, що показує, яка частина фінансових активів зберігається у вигляді 

грошей;  

в) ціна продукції (товарів і послуг), що реалізується;  

г) обсяг виробництва у фізичному вираженні. 

Завдання13.Відповідно доформули Л. Пігу Р – це: 
а) попит на наявні касові залишки, або реальна потреба у грошах;  

б) коефіцієнт, що показує, яка частина фінансових активів зберігається у вигляді 

грошей;  

в) ціна продукції (товарів і послуг), що реалізується;  

г) обсяг виробництва у фізичному вираженні. 

Завдання14.Постулати класичної кількісної теорії були сформовані: 

а) Дж.Локк; 

б) Д.Юм; 

в) К.Маркс; 

г) А. Сміт. 

Завдання15.Класична кількісна теоріязародилась у 
а) 19 ст.; 

б) 18 ст.; 

в) 17 ст; 

г) 16 ст. 

Завдання16.Представниками Кембриджської версії є: 

а) А.Маршалл; 
б) А.ІІігу; 

в) Д.Робергсон; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання17. 

а) А.Маршалл; 

б) А.ІІігу; 

в) Д.Робергсон; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання18.Кембріджські економісти основну увагу зосередили на тактх мотивах 

нагромадження грошей в окремих економічних суб'єктів: 

а) мотив обачності; 

б) трансакційний мотив; 

в) мотив трансформації; 
г) всі відповіді вірні. 

Завдання 19.Необхідність в резерві грошей для покриття непередбачених витрат 

пояснює мотив: 

а) обачності; 

б) трансакційний; 

в) трансформації; 

г) резервування. 
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Завдання20.Необхідність в запасах засобів обігу і платежу для здійснення 

поточнихплатежів пояснює мотив: 

а) обачності; 

б) трансакційний; 

в) трансформації; 

г) резервування. 

 

 

 

Модуль 2. Кредит 
 

Тема 8. Кредит у ринковій економіці. 
 

Завдання1. Розрізняють такі теорії кредиту: 

а) натуралістична; 

б) капіталотворча; 

в) класична; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання2. Основоположникаминатуралістичної теорії кредиту є: 

а) Л.Сміт; 

б) Д.Рікардо; 

в) Дж.Міль; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання3. Основоположникамикапіталотворчоїтеорії кредиту є: 

а) Дж.Ло; 

б) Д.Рікардо; 

в) Дж.Міль; 

г) Дж.Кейнс. 

Завдання4.Банки є лише посередниками при наданні кредиту – це положення: 

а) натуралістичної теорії кредиту; 

б) капіталотворчої теорії кредиту; 

в) класичної теорії кредиту; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання5.Банки – це не посередники в кредиті, а творці капіталу – це положення: 

а) натуралістичної теорії кредиту; 

б) капіталотворчої теорії кредиту; 

в) класичної теорії кредиту; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання6.Принципи кредитування: 

а) платності; 

б) поверненості; 

в) строковості; 

г) цільового використання 

д) забезпеченості; 



 25

е) всі відповіді вірні. 

Завдання7.Кредит – це: 

а)перерозподіл тимчасово вільних грошових коштів; 

б) перерозподіл вартості на засадах повернення і, як правило, з виплатою процента; 

в) задоволення потреб юридичних і фізичних осіб та держав у коштах; 

г) економічні відносини, що виникають у зв’язку з перерозподілом вільних коштів 

на засадах повернення, платності і добровільності. 

Завдання8.Лізинговий кредит - це: 

а) кредитні відносини між юридичними особами, які виникають у випадку оренди 

майна; 

б) кредит, наданий під заставу нерухомого майна; 

в) кредит, що надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-

резидентам України, на придбання споживчих товарів тривалого користування й послуг; 

г) коли позичальником є держава, а кредиторами – юридичні та фізичні особини. 

Завдання9.Оперативний лізинг - це:  

а) лізинг майна з повною виплатою вартості майна;  

б) лізинг, в якому лізингові платежі не покривають вартість майна; 

в) лізинг, що укладається організаціями різних країн;  

г) лізинг з багатоканальним фінансуванням і використовується для реалізації 

дорогих пректів. 

Завдання10.Процентні ставки, які протягом тривалого періоду не змінюються - це: 

а) плаваючі процентні ставки; 

б) номінальні процентні ставки; 

в) реальні процентні ставки; 

г) фіксовані процентні ставки. 

Завдання11. Розрізняють дві форми кредиту: 

а) простата повна; 

б) відкрита та закрита; 

в) товарна та грошова;  

г) ринкова та неринкова.  

Завдання12. Овердрафт - це: 

а) спосіб, при якому роздрібний торговець може просто одержати товарно-

матеріальні цінності без зобов'язання; 

б) договір оренди машин і встаткування; 

в) короткостроковий кредит, що перевищує залишок коштів на поточному рахунку 

клієнта в межах застереженого заздалегідь ліміту; 

г) один зі способів забезпечення зобов'язання нерухомим майном. 

Завдання13. Кредит без забезпечення, виданий тільки під зобов’язання 

позичальника повернути кредит – це: 

а) бланковий кредит; 

б) лізинговий кредит; 

в) споживчий кредит;  

г) комерційний кредит.  

Завдання14.Кредит, яки автоматично поновлюються в межах обумовленого 

кредитним договором розміру: 

а) бланковий кредит; 
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б) револьверний кредит; 

в) споживчий кредит;  

г) комерційний кредит.  

Завдання15.Продовження терміну погашення позички через фінансову 

неспроможність  позинальника – це: 

а) пролонгація кредиту; 

б) тезаврація кредиту; 

в) ануляція кредиту;  

г) погашення кредиту.  

Завдання16.Види лізингу: 

а) оперативний; 

б) фінансовий; 

в) інвестиційний;  

г) кредитний.  

Завдання17.Економічна суть фінансового лізингу полягає у: 

а) продажу майна;  

б) оренді майна; 

в) ліквідації майна; 

г) інвестуванні в основні засоби. 

Завдання18.Кредитна угода, відповідно до якої протягом передбаченого 

договором терміну банк виділяє позичальнику кредит у межах узгодженої суми (ліміту 

кредитування) на умовах, що відрізняються від умов одноразового надання кредиту – це: 

а) лізинг; 

б) споживчий кредит; 

в) кредитна лінія;  

г) кредитний портфель.  

Завдання19.За термінам подання кредити бувають: 

а) короткостроковий (до 1 року); 

б) середньостроковий (до 3 років); 

в) довгостроковий (понад 3 роки); 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання20.Фінансово-господарські відносини між юридичними особами у формі 

реалізації товарів чи послуг з відстрочкою платежу – це: 

а) бланковий кредит; 

б) револьверний кредит; 

в) споживчий кредит;  

г) комерційний кредит.  

 

 

 

Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку. 
 

Завдання1.До небанківських фінансових посередників перш за все належать: 

а) договірні та інвестиційні фінансово-кредитні установи  

б) комерційні банки  



 27

в) фондові біржі та ринок цінних паперів 

г) всі відповіді вірні. 

 

Завдання2.До переваг фінансового посередництва можна віднести: 

а) можливість концентрації капіталів, більш вільне їх переливання і на цій основі 

оптимізація інвестиційного процесу; 

б) розширення масштабів комерційної діяльності шляхом створення нових фірм і 

придбання контролю над ними; 

в) можливості для кредитора оперативно розмістити вільні кошти в дохідні активи, 

а для позичальника – оперативно мобілізувати додаткові кошти; 

г) диверсифікація виробництва, зниження ризику при виході на ринок. 

Завдання3. Різновид інвестиційних фінансово-кредитних установ, що випускають і 

продають власні цінні папери – це:  

а) інвестиційні фонди; 

б) фінансові компанії 

в) факторингові компанії; 

г) кредитні спілки. 

Завдання4.Тимчасові банківські об’єднання, що виникли на договірній основі для 

спільної реалізації кредитних, гарантійних та інших банківських операцій та послуг – це: 

а) холдінгові компанії; 

б) кредитні спілки; 

в) банківський картель; 

г) консорціуми. 

Завдання4.Різновид фінансово-кредитних установ, що купують дебіторську 

заборгованість клієнтів, пов’язану з постачанням товарів або наданням послуг – це: 

а) лізингові компанії; 

б) інвестиційні компанії; 

в) факторингові компанії; 

г) кредитні спілки. 

Завдання5.Факторинг використовується підприємствами: 

а) якщо немає надії отримати платежі у строк? 

б) якщо існує потреба у швидкому отриманні грошей? 

в) якщо це є умовою договору з боржниками? 

г) усі відповіді не вірні. 

Завдання6.Фінансові посередники, що спеціалізуються на придбанні предметів 

тривалого користування та передачі їх в оренду (для використання у виробничій 

діяльності) фірмам, які поступово сплачують їх вартість: 

а) факторингові компанії; 

б) інвестиційні компанії; 

в) лізингові компанії; 

г) ломбарди. 

Завдання7.Фінансові посередники, що спеціалізуються на видачі позичок 

населенню під заставу рухомого майна: 

а) факторингові компанії; 

б) інвестиційні компанії; 

в) лізингові компанії; 
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г) ломбарди. 

Завдання8.У діяльності небанківських фінансово-кредитних установ спільним є: 

а) акумулювання посередництва в інвестиційному процесі; 

б) забезпечення посередництва в інвестиційному процесі; 

в) одержання прибутку; 

г) взаємне кредитування; 

Завдання9. Інвестиційні фінансово-кредитні установи беруть участь в 

інвестиційному процесі через: 

а) вкладення коштів у акції, облігації підприємств; 

б) розміщення мобілізованих коштів у довгострокові банківські депозити; 

в) надання цільових довгострокових кредитів підприємствам; 

г) надання короткострокових кредитів підприємствам. 

Завдання10. До переваг фінансового посередництва можна віднести: 

а) можливість концентрації капіталів, більш вільне їх переливання і на цій основі 

оптимізація інвестиційного процесу; 

б) розширення масштабів комерційної діяльності шляхом створення нових фірм і 

придбання контролю над ними; 

в) можливості для кредитора оперативно розмістити вільні кошти в дохідні активи, 

а для позичальника – оперативно мобілізувати додаткові кошти;  

г) диверсифікація виробництва, зниження ризику при виході на ринок. 

Завдання11.Різновид інвестиційних фінансово-кредитних установ, що випускають 

і продають власні цінні папери – це:  

а) інвестиційні фонди 

б) фінансові компанії 

в) факторингові компанії 

г) кредитні спілки 

Завдання12. Типи побудови банківської системи: 

а) однорівнені; 

б) дворівневі; 

в) три рівневі; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання13.Спільні риси НФКУ та банків: 

а) функціонують у секторі опосередкованого фінансування грошовогоринку; 

б) розміщуючи свої ресурси в доходні активи, вони купують боргові 

зобов'язання, створюючи власні вимоги до інших економічних і суб’єктів; 

в) діяльність є вузькоспеціалізованою; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання14.Договірні фінансово-кредитні установи: 

а) страхові компанії; 

б) пенсійні фонди; 

в) ломбарди; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання15.Інвестиційні фінансово-кредитні установи: 

а) інвестиційні фонди; 

б) фінансові компанії; 
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в) кредитні товариств; 

г) кредитні спілки. 

Завдання16.Фінансові посередники, діяльність яких не пов'язана з базовими 

операціями грошового ринку: 
а) небанківські фінансово-кредитні установи (НФКУ); 

б) банки; 

в) господарські товариства; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання17.Фінансові посередники, що спеціалізуються на придбанні основних 

засобів та переданні їх в оренду для використання у виробничій діяльності з поступовою 

сплатою їх вартості протягом визначеного строку – це: 

а) лізингові компанії; 

б) страхові компанії; 

в) господарські товариства; 

г) факторингові компанії. 

Завдання18.Фінансові посередники грошового ринку , які здійснюють недепозитне 

залучення коштів через продаж кредиторам (інвесторам) своїх акцій, облігацій, паїв – це: 

а) інвестиційні фінансово-кредитні установи 

б) договірні фінансово-кредитні установи; 

в) не депозитні господарські товариства; 

г) факторингові компанії. 

Завдання19.Функції банківської системи: 

а) емісійна; 

б) стабілізаційна; 

в) трасформаціна; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання20.Трансформаційна функція банківської системизумовлена: 

а) посередницькою місією банків; 

б) трасформаіями економіки; 

в) емісією готівки; 

г) всі відповіді вірні. 

 

Тема 10. Центральні банки. 

 
Завдання1. Скільки існує шляхів виникнення центральних банків 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

Завдання2.  Становлення центрального банку відбувалося протягом тривалого 

періоду часу шляхом поступового закріплення за ним монопольної емісії банкнот 

а) еволюційний 

б) директивний 

в) правильної відповіді немає. 

Завдання3. Держава приймала рішення про заснування центрального банку, 
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закріпивши за ним монопольне право випуску грошей у країні, наділивши його також 

функціями регулювання діяльності комерційних банків та грошово-кредитного 

регулювання економіки 

а) еволюційний 

б) директивний 

в) правильної відповіді немає. 
 

Завдання4.. Особливості 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. 

Завдання5.  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. 

Завдання6. Функція центрального банку як емісійного центру готівкового обігу 

полягає в тому, що він: 

а) забезпечує касове, розрахункове та кредитне обслуговування комерційних 

банків; 

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. 

Завдання7.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. 

Завдання8.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. 

Завдання9.Функція центрального банку як провідника монетарної політики 
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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. 

Завдання11. Право монопольної емісії банкнот належить: 

а) страховим компаніям; 

б) пенсійним фондам; 

в) центральним банкам; 

г) комерційним банкам. 

Завдання12. Яким із нижче перелічених методів може здійснюватися 

рефінансування центральним банком комерційних: 

а) купівля цінних паперів у комерційних банків; 

б) визначення норм обов'язкових резервів комерційних банків; 

в) визначення норм комісійних платежів за касове обслуговування клієнтів; 

г) затвердження цін на товари та послуги. 

Завдання13. В Україні функціонує банківська система: 

а) однорівнева; 

б) дворівнева; 

в) змішана; 

г) правильна відповідь відсутня. 

Завдання14.Основним завдання Національного банку в Україні є: 

а) забезпечення стабільності національної грошової одиниці; 

б) забезпечення стабільності банківської системи; 

в) забезпечення в певній мірі цінової стабільності; 

г) правильна відповідь відсутня. 

Завдання15.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. 

Завдання15.Пряме втручання центрального банку у функціонування валютного 

ринку через купівлю-продаж іноземної валюти. 

а) Валютна інтервенція  

б) Валютне регулювання –  

в) Валютні резерви центрального банку  

Завдання16.Сукупність заходів (нормативних правил, встановлених в 

законодавчому чи адміністративному порядку і направлених на врівноваження платіжних 

балансів, підтримання курсів національної валюти та інших цілей). 

а) Валютна інтервенція  

б) Валютне регулювання –  

в) Валютні резерви центрального банку  
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Завдання17.Офіційні запаси іноземної валюти, що знаходяться на його рахунках в 

банках за кордоном або вкладені в іноземні цінні папери. 

а) Валютна інтервенція  

б) Валютне регулювання –  

в) Валютні резерви центрального банку  

 

Завдання18.В якому році була проведена грошова реформа в Україні 

а) 1991 

б) 1992 

в) 1996 

Завдання19.Функція емісії грошей та організації їх обігу відноситься до: 

а) Центральних банків 

б) Комерційних банків 

в) Не банківських фінансово-кредитних установ 

Завдання20. Комплекс взаємопов’язаних, скоординованих на досягнення 

заздалегідь визначених суспільних цілей, заходів щодо регулювання грошового обороту, 

які здійснює держава через центральний банк. 

а) Банківське регулювання 

б) Грошово кредитна політика 

в) правильна відповідь відсутня 

 

Тема 11. Комерційні банки. 
 

Завдання1.Спеціалізовані професійні суб’єкти грошового ринку, інвестиційні 

кредитні установи, що перерозподіляють ресурси між постачальниками і споживачами 

капіталу: 

А) податкові агенти; 

Б) органи державного казначейства; 

В) фінансові посередники; 

Г) всі відповіді вірні. 

Завдання2.До небанківських фінансово-кредитних установ відносять: 

А) ломбарди; 

Б) кредитні спілки; 

В) банки; 

Г) клірингові організації; 

Завдання3.Механізм, що передбачає проведення взаємозаліку зустрічних вимог 

учасників платіжної системи – це: 

А) лізинг; 

Б) кліринг; 

В) авалювання; 

Г) інкасація. 

Завдання4.Фінансові установи, функціями яких є залучення у вклади грошових 

коштів громадян і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на 

власних умовах і на власний ризик, відкриття та ведення банківських рахунків громадян 

та юридичних осіб – це: 
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А) ломбарди; 

Б) кредитні спілки; 

В) банки; 

Г) клірингові організації; 

Завдання5.За організаційно-формою банки можуть бути створені у формі: 

А) публічних АТ 

Б) кооперативів 

В) командитних товариств;  

Г) всі відповіді вірні. 

Завдання6.Спеціалізований банк – це: 

А) банк, в якого понад 50% активів є одного типу; 

Б) банк, в якого понад 30% активів є одного типу; 

В) банк, в якого понад 20% активів є одного типу; 

Г) банк, в якого понад 10% активів є одного типу. 

Завдання7.Якщо понад 50% пасивів банку є вкладами фізичних осіб, то такий банк 

набуває статусу: 

А) національного; 

Б) комерційного; 

В) ощадного; 

Г) кантонального. 

Завдання8.Банк, що створений за принципом територіальності на засадах 

добровільного членства та об’єднання пайових внесків для спільної грошово-кредитної 

діяльності: 

А) Національний банк України; 

Б) кооперативний банк; 

В) кантональний банк; 

Г) всі вірні відповіді 

Завдання9.Мінімальна кількість учасників місцевого кооперативного банку має 

бути не менше: 

А) 10 осіб; 

Б) 20 осіб; 

В) 40 осіб; 

Г) 50 осіб. 

Завдання10.Перелік банківських операцій визначений: 

А) ЗУ «Про банківські операції комерційних банків»; 

Б) ЗУ «Про банки і банківську діяльність»; 

В) ЗУ «Про НБУ»; 

Г) всі відповіді вірні. 

Завдання11.За економічним змістом розрізняють такі банківські операції: 

А) активні; 

Б) пасивні; 

В) комісійно-посередницькі; 

Г) всі відповіді вірні. 

Завдання12.Сукупність коштів клієнтів, що акумулюються банком на депозитах - 

це 

А) власні ресурси банку; 
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Б) залучені ресурси банку; 

В) запозичені ресурси банку; 

Г) первинні ресурси банку. 

Завдання13.До основного капіталу банку відносять: 

А) статутний капітал; 

Б) короткострокові кредити юридичних осіб; 

В) короткострокові депозити юридичних осіб; 

Г) субординований борг.  

 

Завдання14.Усі активи поділяють на такі групи: 

А) каса, кредитний портфель, інвестиції; 

Б) каса, кредитний портфель, депозити, 

В) каса, кредитний портфель, інвестиції, інші активи (приміщення, обладнання); 

Г) каса, кредитний портфель, інвестиції, резервний фонд, фонд розвитку. 

Завдання15.Операції, що проводяться банком за певну плату у вигляді комісії і 

полягають у переміщенні уже наявних у банку коштів клієнта за його розпорядженням: 

А) активні операції; 

Б) пасивні операції; 

В) комісійно-посередницькі 

Г) кредитні операції.  

Завдання16.Юридична особа набуває статусу банку і право на здійснення 

банківської діяльності виключно після: 

А) отримання банківської ліцензії; 

Б) внесення відомостей про неї до Державного реєстру банків; 

В) після 10-річного терміну роботи; 

Г) всі відповіді вірні. 

Завдання17. Зміни до статуту банку підлягають державній реєстрації за умови 

погодження їх: 

А) Міністерством фінансів; 

Б) Міністерством економічного розвитку;  

В) НБУ; 

Г) всі відповіді вірні. 

Завдання18.Документ, який видається Національним банком на підставі якого 

банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність: 

А) банківська довідка; 

Б) банківська ліцензія;  

В) казначейське зобов’язання; 

Г) бухгалтерська довідка. 

Завдання19.Національний банк України приймає рішення про погодження статуту 

або про відмову в погодженні статуту не пізніше: 

А) місячного строку з дня подання повного пакета документів; 

Б) двомісячного строку з дня подання повного пакета документів;  

В) тримісячного строку з дня подання повного пакета документів; 

Г) чотирьохмісячного строку з дня подання повного пакета документів. 

Завдання20.Національний банк України приймає рішення про надання банківської 

ліцензії чи про відмову в її наданні протягом: 
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А) місяця з дня отримання повного пакета документів; 

Б) двох місяців з дня отримання повного пакета документів;  

В) трьох місяців з дня отримання повного пакета документів; 

Г) чотирьох місяців з дня отримання повного пакета документів. 

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх 

співробітництва з Україною  
 

Завдання 1.МВФ створений у: 

а) 1944 р; 

б) 1943 р; 

в) 1950 р; 

г) 2000 р. 

Завдання2. Світовий банк – це: 

а) міжнародна фінансово-кредитна установа, яка надає довгострокові кредити під 

державні програми тільки урядам та центральним банкам країн-членів; 

б) організація до якої входять: Міжнародний банк реконструкції та розвитку, 

Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороння 

агенція гарантування інвестицій, Міжнародний центр урегулювання інвестиційних 

конфліктів; 

в) здійснює страхування капіталовкладень від політичного ризику на випадок 

експропріації, війни, зриву контрактів; 

г) призначений для сприяння зростанню потоків міжнародних інвестицій через 

надання послуг з арбітражного розгляду і врегулюванню суперечок між урядами та 

іноземними інвесторами, надання консультативних послуг, проведення наукових 

досліджень. 

Завдання3. Головною метою Міжнародної асоціації розвитку є: 

а) сприяння експорту товарів, виготовлених у розвинених країнах 

б) сприяння міжнародним інвестиціям 

в) підтримка підприємницької діяльності; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання4. Метою якої організації є заохочення розвитку приватних підприємств у 

країнах, що розвиваються: 

а) Міжнародна асоціація розвитку; 

б) Міжнародна фінансова корпорація; 

в) Світовий банк; 

г) Всесвітній економічний форум. 

Завдання5.Міжнародний банк реконструкції та розвитку надає кредити: 

а) фізичним особам; 

б) юридичним особам; 

в) державі; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання6.Метою МВФ є: 

а) регулювання валютних відносин між країнами-членами ООН 

б) сприяння розвитку зовнішньої торгівлі 
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в) підтримання рівноваги платіжних балансів  

г) всі відповіді вірні. 

Завдання7.Міжнародна фінансова корпорація (МФК) була створена в: 

а) 1956 р; 

б) 1976 р; 

в) 1991 р; 

г) 1991 р. 

Завдання8.Україна ступила до Світового банку у: 

а) 1991 р; 

б) 1992 р; 

в)1996 р; 

г) 2000 р. 

Завдання9.Перший міждержавний банк, який було організовано для сприяння 

співробітництву між центральними банками та забезпечення сприятливих умов для 

проведення міжнародних фінансових операцій: 

а) МВФ; 

б) Світовий банк; 

в) Банк міжнародних розрахунків; 

г) Європейський банк реконструкції та розвитку. 

Завдання10. Здійснює страхування капіталовкладень від політичного ризику на 

випадок експропріації, війни, зриву контрактів: 
а) МВФ; 

б) Світовий банк; 

в) Багатостороння агенція гарантування інвестицій (БАГІ); 

г) Європейський банк реконструкції та розвитку. 

Завдання11.МВФ було створено за рішенням: 

а) Бреттон-Вудської конференції; 

б) Ямайської конференції; 

в) Паризької конференції; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання12. Пріоритетні напрями діяльності ЄБРР: 

а) підтримка розвитку приватного сектору; 

б) підтримка приватизації; 

в) залучення приватних інвестицій у харчову промисловість та сільське господарство; 

г) всі відповіді вірні. 
Завдання13. Регіональні міжнародні фінансово-кредитні установи 

а) Міжамериканський банк розвитку; 

б) Африканський банк розвитку; 

в) Азіатський банк розвитку; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання14.Група споріднених організацій, мета діяльності яких полягає в 

зменшенні бідності і підвищенні життєвих стандартів країн-членів шляхом сприяння їх 

економічному розвитку – це: 

а) Міжамериканський банк розвитку; 

б) МВФ; 

в) Азіатський банк розвитку; 
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г) Світовий банк. 

Завдання15.Загальна характеристика програм співпраці МВФ З Україною: 

а) Програма системної трансформації економіки; 

б) Програма"стенд-бай"; 

в) Програма розширеного фінансування 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання16.Штучно створені міжнародні резервні засоби для регулювання 

платіжних балансів, поповнення офіційних резервів та розрахунків з МВФ – це: 

а) спеціальні права запозичення; 

б) долари США; 

в) міжнародні векселі; 

г) міжнародні сертифікати. 

Завдання17.Функції МВФ:  

а) емісійна; 

б) дорадча; 

в) контроль; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання18.Загальна характеристика програм співпраці МВФ З Україною: 

а) емісійна; 

б) дорадча; 

в) контроль; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання19.Міжнародна асоціація розвитку створена у 1960р. як філія МБРР з 

метою надання безпропцентних кредитів: 

а) для найменш розвинутих країн на строк до 40 років; 

б) для країн "третього світу" до35 років; 

в) для найбільшрозвинутих країн на строк до 40 років; 

г) всі відповіді вірні. 

Завдання20.Вищий керівний орган МВФ: 

а)Рада управляючих, в якій кожна країна-член представлена управляючим і його 

заступником; 

б)Служба управляючих, в якій кожна країна-член представлена управляючим і 

його заступником; 

в)Коорденаційний центр, в якій кожна країна-член представлена управляючим і 

його заступником; 

г)Генеральна асамблея, в якій кожна країна-член представлена управляючим і його 

заступником. 
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