
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»  
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Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)» 

 

Форма проведення    тестування (електронне в Moodle) 

Тривалість проведення   40 хв. 

Максимальна кількість балів:  40 балів 

Критерії оцінювання: 2 бали - за 1 правильно розв’язане тестове 

завдання 

Перелік допоміжних матеріалів: персональний комп’ютер з доступом до 

Інтернету. 

 

Семестрове оцінювання проводиться у формі екзаменаційного тесту. 

Студент допускається до складання екзамену / виконання екзаменаційного тесту, якщо ним 

повністю виконані всі види робіт, передбачені робочим навчальним планом та робочою 

навчальною програмою.  

Орієнтований перелік питань: 

1. Форми грошей та їх якісні властивості  

2. Функції грошей: сутність та взаємозв’язок  

3. Роль грошей у ринковій економіці  

4. Методологічні основи кількісної теорії грошей. Класична кількісна теорія 

грошей  

5. Внесок Дж. М. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей  

6. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії грошей  

7. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей  

8. Сутність, економічна основа та структура грошового обороту  

9. Модель грошового обороту. Грошові потоки та їх балансування  

10. Маса грошей в обороті. Грошові агрегати. Грошова база  

11. Швидкість обігу грошей: поняття та фактори, що її визначають  

12. Закон грошового обігу  

13. Механізм зміни маси грошей в обороті (первинна та вторинна емісія, 

грошово-кредитний мультиплікатор)  

14. Сутність, особливості функціонування, інституційна модель та структура 

грошового ринку  

15. Поняття та мотиви попиту на гроші. Чинники впливу на попит на гроші  

16. Пропозиція грошей: поняття та чинники впливу на її формування  

17. Графічна модель грошового ринку  

18. Сутність валюти та валютних відносин. Класифікація валюти  

19. Загальні засади функціонування валютного ринку  

20. Поняття та економічна основа валютних курсів. Режими валютних курсів. 

Чинники впливу на валютний курс та механізм його регулювання  

21. Функції та операції валютного ринку  

22. Поняття та класифікація валютних систем  

23. Національна валютна система: поняття, елементи  

24. Еволюція світової валютної системи  

25. Розвиток європейської валютної системи  

26. Сутність та методи валютного регулювання  



27. Сутність та структура кредиту. Загальні передумови та економічні чинники 

необхідності кредиту  

28. Теоретичні концепції кредиту  

29. Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування  

30.  Форми та види кредиту  

31. Загальна характеристика банківського, міжгосподарського, споживчого, 

державного, міжнародного кредиту  

32. Економічні межі кредиту та наслідки їх порушення  

33. Функції кредиту та його роль у розвитку економіки  

34. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період  

35. Позичковий процент: сутність, функції та роль у суспільстві  

36. Сутність, призначення та види фінансового посередництва  

37. Міжнародний валютний фонд: функції, співробітництво з Україною  

38. Світовий банк: цілі, структура, співробітництво з Україною  

39. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції: загальна 

характеристика, основні напрями діяльності  

40. Європейський банк реконструкції та розвитку: мета функціонування, 

пріоритети діяльності в Україні  

 

 

Екзаменатор      Рамський А.Ю. 

Завідувач кафедри     Сосновська О.О. 

 

 


