
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Фаховий коледж «Універсум» 

Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту 

 

Програма екзамену з дисципліни  

«Гроші та кредит» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Форма проведення: комбінована 

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 50 балів  

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google:  

Meet – для організації відеозв’язку зі студентами;  

Google forms – для виконання завдань екзаменаційного білету.  

Структура екзаменаційного білету:  

1) виконання тестових завдань – 40 балів:  

 30 завдань – по 1 балу за правильно виконане завдання; 

 2 завдання – по 5 балів за правильно виконане завдання; 

2) практично-ситуаційні завдання – 10 балів. 

Критерії оцінювання завдань 

Бали Критерії оцінювання завдання 

Виконання тестових завдань 

1 бал якщо вказано правильну відповідь 

0 балів якщо вказано неправильну відповідь 

Виконання ситуаційного завдання 

10-9 балів Виконано в повному обсязі або з незначними помилками, що не вплинули на 

результат завдання 

8-7 балів Виконано з незначними помилкам 

6-5 балів Виконано на 1/2 загального обсягу, з помилками 

4-3 бали Виконано близько половини загального обсягу, з порушенням алгоритму 

виконання 

2-0 балів Виконано менш, ніж на четверть з порушенням алгоритму виконання або 

відповідь відсутня 
 

Максимальна кількість балів за іспит розподіляються наступним: 

Кількість балів за 

результатами іспиту 

Оцінка за 12-

бальною шкалою 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 
50-49 12 А 98-100 

48-47 11 А 94-97 

46-45 10 А 93-90 

44-43 9 В 89-86 

42-41 8 В 85-82 

40-37 7 С 81-75 

36-34 6 D 74-69 

33-32 5 E 68-65 

31-30 4 E 64-60 

29-18 3 FX 59-35 

17-11 2 F 34-20 

10-0 1 F 19-1 



 

Перелік питань до екзамену 

1. Сутність і економічна природа грошей. 

2. Еволюція та форми грошей. 

3. Функції грошей. 

4. Класична кількісна теорія грошей. 

5. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей. 

6. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей. 

7. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії. 

8. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей. 

9. Поняття та суб’єкти грошового обороту. 

10. Готівковий та безготівковий сектори грошового обороту. 

11. Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот. Грошові агрегати і 

база. 

12. Визначення та структура грошового ринку. 

13. Попит на гроші. 

14. Пропозиція грошей. Роль банків у пропозиції грошей. 

15. Суть і елементи грошової системи. 

16. Види і розвиток грошових систем. 

17. Світові валютні системи та їх основні характеристики. 

18. Створення та розвиток грошової системи України. 

19. Поняття та сутність інфляції. 

20. Види і закономірності розвитку інфляції. 

21. Сутність та види грошових реформ. 

22. Особливості проведення грошової реформи в Україні. 

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. Поняття і зміст кредиту. 

29. Принципи та умови банківського кредитування. 

30. Роль кредиту в розвинутій економіці. 

31. Форми і види кредиту. 

32. Функції кредиту. 

33. Позичковий процент, його сутність. 

34.  Функції та роль процента. 

35. Чинники, що впливають на розмір процентної ставки. 

36. Методичні основи нарахування процентів. 

37. Визначення та функції фінансових посередників. 

38. Види фінансових посередників. 

39. Банки і банківська система. 

40. Призначення, статус та основи організації діяльності центрального 

банку. 

41. Основні напрями діяльності центрального банку. 

42. Поняття і типи грошово-кредитної політики. 



 

43. Інструменти грошово-кредитної політики. 

44. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків. 

45. Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних 

банків. 

46. Операції комерційних банків. 

47. Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні. 

48. Поняття і створення міжнародних валютно-кредитних організацій. 

49. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні. 

50. Світовий банк. 

51. Європейський банк реконструкції та розвитку. 

52. Банк міжнародних розрахунків. 

 

 

 

Голова циклової комісії  
 

 

Оксана ГОЛОВЧАНСЬКА 

 

Екзаменатор 

 

 

Вікторія КАЗАКОВА 

 


