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Практичне завдання № 1 

Теоретична частина 

Завдання 1 

1. Від яких базових фінансових категорій походить поняття «фінансово-

кредитна система»? Розкрийте сутність кожного із цих понять.  

2. Чим різняться підходи вітчизняної та західної фінансової науки до 

визначення сутності фінансів та фінансової системи? 

 3. Охарактеризуйте основні сфери фінансово-кредитної системи з позицій 

вітчизняної фінансової науки.  

4. Чим розрізняються інституціональний та функціональний підходи до 

визначення сутності фінансово-кредитної системи? 

 5. Які основні суб’єкти належать до складу фінансово-кредитної системи?  

6. Що є об’єктом фінансово-економічних відносин у межах фінансово 

кредитної системи? 

Завдання 2 

1. Грошова система: поняття та основні елементи. 

2. Формування кредитної системи США. Особливості розвитку грошової 

системи США до 1913 р. Федеральний резервний акт 1913 р. та зміни у 

кредитній системі. Федеральна резервна система, її становлення та ор-

ганізаційна структура. 

3. Особливості грошового обігу та валютного становища Японії у період 

після другої світової війни. Перетворення ієни у регіональну резервну 

валюту. Сучасна грошова система Японії. 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Засіб вираження вартості товарів, робіт, послуг у грошових одиницях —  

це: 

а) котирування валюти; 

б) масштаб цін; 

в) крос-курс; 

г) купюрність грошової одиниці. 

2. Залежно від форми функціонування грошей розрізняють такі грошові 



системи: 

а) металевого та паперово-кредитного обігу; 

б) монетного та банкнотного обігу; 

в) ринкові та неринкові; 

г) відкриті та закриті. 

3. У які форму не існував золотий монометалізм? 

а) золотомонетного стандарту; 

б) золотозливкового стандарту; 

в) золотокредитного стандарту; 

г) золотодевізного стандарту. 

4. Що таке девізи? 

а) іноземна валюта, розмінна на золото; 

б) національна валюта, розмінна на золото; 

в) іноземна валюта, нерозмінна на золото; 

г) національна валюта, нерозмінна на золото 

5. Яка з перелічених характеристик не притаманна сучасним грошовим 

системам? 

а) втрата зв’язку із золотом; 

б) широкий розвиток безготівкового обігу та зменшення готівкового; 

в) хронічна інфляція; 

г) ринкове регулювання грошового обороту. 

6. Якого виду грошових знаків не існує? 

а) фінансові білети; 

б) банківські білети; 

в) казначейські білети; 

г) вірної відповіді немає. 

7. Сукупність правил, норм, принципів, що регулюють грошовий обіг —  

це: 

а) грошова система; 

б) кредитна система; 

в) валютна система; 



г) банківська система. 

8. Золото повною мірою виконувало функції засобу обігу і платежу: 

а) при золотомонетному стандарті; 

б) при золотозливковому стандарті; 

в) при золотодевізному стандарті; 

г) при усіх видах золотого стандарту. 

9. До елементів грошової системи країни не належить: 

а) найменування національної валюти; 

б) ступінь конвертованості національної валюти; 

в) види та купюрність грошових знаків; 

г) регламентація безготівкових грошових розрахунків. 

10. Грошові системи країн колишнього СРСР характеризувалися як: 

а) ринкові та закриті; 

б) неринкові та закриті; 

в) ринкові та відкриті; 

г) неринкові та відкриті 

 


