
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ  
З КУРСУ «ГРОШІ І КРЕДИТ» 

 
1.Концепції походження грошей: 
 
2. Купівельна спроможність грошей в часі є: 

3. Особливістю повноцінних грошей є: 

4. До неповноцінних грошей відносяться: 

5. Визначити, які гроші перебувають в обігу в Україні в сучасних 
умовах: 

6. Твердження “Гроші - це те, що використовується як гроші” виражає 
суть: 

7. Неповноцінні гроші за формою існування поділяються на: 

8. Білона монета - це: 

9. Класична банкнота - це: 

10. Рух грошей у кредитному секторі грошового обороту є: 

11. До вхідних грошових потоків сектора «сімейних господарств» 
відноситься: 

12. За економічним призначенням та ліквідністю фінансових активів 
грошовий ринок поділяється на : 

13. Прикладом капітального фінансування є: 

14. Облігація - це: 

15. Законодавча фіксація вагової кількості монетарного металу, що 
закріплюється за певною грошовою одиницею, -- це: 

16. Саморегульована грошова система - це: 



17. Грошова система, за якої національна грошова одиниця обмінюється 
на іноземну валюту, розмінну на золото - це: 

18. Що з нижчепереліченого не відноситься до платіжних інструментів: 

19. Основною функцією фіскально-бюджетної політики є: 

20. Безгрошові розрахунки юридичних осіб здійснюється: 

21. Спеціальним органом регулювання грошового обігу в Україні є: 

22. До загальних інструментів впливу центрального банку на грошову 
масу не відносяться: 

23. Розрахунки платіжними дорученнями - це: 

24. Дефляція - це: 

25. Повзучою вважається інфляція, при якій темпи зростання цін: 

26. Фіскальна інфляція зумовлюється: 

27. Інфляція попиту виникає в умовах: 

28. Які дії необхідно вжити центральному банку, якщо потрібно 
уповільнити зростання грошової маси в обігу: 

29. Величина грошового мультиплікатора залежить від: 

30. Знецінення національної грошової одиниці по відношенню до 
іноземної - це: 

31. Грошова реформа формального типу передбачає: 

32. Валютна система - це: 

33. Національна валютна система - це: 

34. Внутрішня конвертованість валюти означає: 



35. Валюта ціни - це: 

36. Пряме втручання центрального банку країни у функціонування 
валютного ринку шляхом купівлі-продажу іноземної валюти з метою 
впливу на курс національної валюти - це: 

37. Платіжний баланс - це: 

38. Грошовий мультиплікатор - це показник, що характеризує зв'язок 
між: 

39. Ставка, за якою Центральний банк кредитує комерційні банки під 
заставу цінних паперів, називається: 

40. Комерційний кредит - це: 

41. Гарантування банком видачі кредиту у визначеній сумі протягом 
визначеного терміну часу - це: 

42. Кредит, забезпеченням якого виступає нерухоме майно, називається: 

43. Дисконтний кредит - це: 

44. Бланковий кредит - це: 

45. Забезпеченням кредиту не може виступати: 

46. Банківська система - це: 

47. Банківська система України побудована: 

48. Кредитна система України включає в себе: 

49. На кредитуванні населення спеціалізуються: 

50. В Україні кредит на придбання автомобіля фізична особа може 
отримати в: 

51. Залученням депозитів від населення в Україні займаються: 



52. Сучасна грошова система ґрунтується на: 

53. Із зазначених економічних інститутів не є обов'язковими елементами 
грошової системи сучасної ринкової економіки: 

54. До форм безготівкових розрахунків не відноситься: 

55. Головною функцією НБУ є: 

56. На пропозицію грошей не впливають: 

57. Кредитні спілки надають послуги з: 

58. Інвестиційні компанії - це: 

59. Ліквідність банківських активів - це: 

60. Комерційний банк може активно випускати в обіг безготівкові гроші 
в межах: 

61. Активи банку - це: 

62. Пасиви банку - це: 

63. Короткостроковий ринок, на якому банки зводять між собою 
кредиторів і позичальників, - це ринок: 

64. Повне котирування - це: 

65. Крос-курс - це: 

66. Перерозподільна функція кредиту означає, що: 

67. Залежно від об'єкта кредитних відносин виділяють такі форми 
кредиту: 

68. До пасивних операцій банку можна віднести: 

69. До принципів кредиту відносять: 



70. До боргових цінних паперів не належить: 

71. До складу Світового банку входять: 

72. Консорціумні кредити - це кредити, які надаються: 

73. Гарантія як вид забезпечення кредиту не може бути видана: 

74. Світова практика свідчить про те, що капітал центральних банків 
належить: 

75. До методів забезпечення незалежності центрального банку 
відносять: 

76. До адміністративних методів регулювання центральним банком 
діяльності комерційних банків відносять: 

77. Найменш ризиковими вкладеннями в банківській діяльності 
вважаються: 

78. Строкові депозити банку - це вклади: 

79. Величина грошового мультиплікатора: 

80. Рефінансування - це: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


