
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Гроші та кредит»  

курс І 

рівень освіти: перший (бакалаврський) 

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Форма проведення                                       письмова 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 
Критерії оцінювання:                                   5 балів -  письмова відповідь на  

питання, 10 балів - тести, 10 балів  

– вирішення  ситуаційного                                                                       

завдання 
Перелік допоміжних 

матеріалів: 

коспект лекцій, підручники з           

дисципліни “Гроші та кредит” 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей  

2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал  

3. Форми грошей та їх еволюція  

4. Вартість грошей  

5. Функції грошей  

6. Якісні властивості грошей  

7. Сутність та економічна основа грошового обороту  

8. Модель грошового обороту. Грошові потоки та їх балансування  

9. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою 

платіжних засобів  

10. Маса грошей в обороті. Грошові агрегати та грошова база  

11. Швидкість обігу грошей  

12. Закон грошового обігу  

13. Механізм зміни маси грошей в обороті. Грошово-кредитний 

мультиплікатор 

14. Сутність та особливості функціонування грошового ринку  

15. Структура грошового ринку  

16. Попит на гроші  

17. Пропозиція грошей  

18. Сутність, призначення та структура грошової системи  

19. Державне регулювання грошового обороту і місце в ньому 

фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики  

20. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти  

21. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції  

22. Сутність та види грошових реформ  



23. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти  

24. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку  

25. Валютний курс  

26. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування 

валютної системи України  

27. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного 

регулювання  

28. Світова та міжнародна валютні системи  

29. Необхідність та сутність кредиту 

30. Сутність та структура кредиту 

31. Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування  

32. Сутність, призначення та види фінансового посередництва 

33. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції 

банків  

34. Небанківські фінансово-кредитні установи  

35. Призначення, статус та основи організації центрального банку  

36. Основні напрями діяльності центрального банку  

37. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків  

38. Основи організації та специфіка діяльності окремих видів 

комерційних банків  

39. Операції банків  

40. Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні  

41. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні  

42. Світовий банк 

43. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції  

44. Європейський банк реконструкції та розвитку  

45. Банк міжнародних розрахунків 

 

 

Екзаменатор               Фещук М.Ю. 

 

Завідувач кафедри     Рамський А.Ю.  

 

 
 


