МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н.КАРАЗІНА
Економічний факультет
Напрям 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Семестр 4
Навчальна дисципліна «Гроші та кредит»
ВАРІАНТ №
Знайдіть та письмово зафіксуйте всі правильні відповіді на тести
1.Гроші як товар:
А) не відрізняються від інших товарів;
Б) мають здатність обмінюватися на інші товари;
В) мають специфічну споживчу вартість;
Г) виступають безпосереднім носієм абстрактної цінності та суспільного багатства.
2.На основі якої функції грошей виникає кредит:
А) міри вартості;
Б) засобу обігу;
В) засобу накопичення;
Г) засобу платежу;
Д) світових грошей.
3. Прямий товарообмін – це:
А) біржова торгівля;
Б) аукціон;
В) бартер;
Г) зарахування взаємних вимог.
4.Депозитні гроші – це:
А) гроші особливого типу, що нерозмінні на золото, а в обіг випускаються Центробанком як
банкноти;
Б) гроші, номінальна вартість яких відповідає вартості благородного металу;
В) вид кредитних грошей, що створюються на основі банківських вкладів і системи спеціальних
розрахунків, які здійснюються між банками шляхом переказу сум з одного рахунку на інший;
Г) нерозмінні на метал знаки вартості, що випускаються державою для покриття своїх витрат і
наділяються примусовим курсом.
5.Що відноситься до основних причин демонетизації грошей?
А) втрата реальної вартості золотими монетами;
Б) виробництво величезної кількості товарів;
В) неможливість регулювати золотий обіг;
Г) недостатня маса золотих запасів у природі.
6.Що відноситься до функції банківської системи?
А) акумуляція вільних грошових коштів;
Б) видача кредитів, облік векселів, купівля-продаж цінних паперів, грошові доручення;
В) емісія грошей?
Г) трансформаційна, фіскальна.
7.Кошти комерційних банків, які вони зобов’язані тримати на рахунках Центрального банку – це:
А) плата за кредитні ресурси;
Б) запаси;
В) обов’язкові резерви;
Г) необхідні витрати.
8.Рішення про створення МВФ було прийняте:
А) на Бреттон-Вудській конференції;

Б) на Ямайській конференції;
В) за рішенням міжнародних організацій;
Г) за рішенням ООН.
9. Кредитний потенціал банку – це:
А) мобілізовані банком кошти;
Б) резерв, що знаходиться в НБУ;
В) всі боргові зобов’язання банку;
Г) кредиторська заборгованість;
Д) дебіторська заборгованість.
10. Закон Грешема полягає в:
А) тому, що встановлюється співвідношення між золотом і сріблом;
Б) тому, що встановлюється вартісне співвідношення між металами;
В) тому, що «гірші» гроші витісняють з обігу «кращі» гроші;
Г) тому, що «кращі» гроші витісняють з обігу «гірші» гроші.
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
Дайте розгорнуту письмову відповідь на такі питання:
2.1.Сутність, призначення та структура грошової системи.
2.2.Характеристика основних видів кредиту.

РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
Вирішіть задачу та розрахуйте, як змінилась вартість грошей у часі:
Дані для розрахунку змін вартості грошей наступні:
Ціна одного комбайну, грн.од. – у 2011р.- 20000; у 2012р. – 25000
Ціна 1 л. олії грн.од.
– у 2011р.-14,0; у 2012 р.– 17,0
Кількість випущених комбайнів у 2011р.- 120; у 2012р.-100
Кількість виробленої олії, л.
у 2011р. -100000; у 2012р. – 300000
Розрахунок зробіть за допомогою агрегатних індексів Ласпейреса і Пааше:
∑ Pі .Go
Індекс Ласпейреса: Іл = ---------------, де Рі, Ро - рівень цін одиниці
∑ Po . Go
товару поточного і базового періоду; Go – кількість
товарів у поточному і базовому періоді.
Індекс Пааше:
Іп =------------

∑РіGі

∑РоGo

Завідувач кафедри фінансів і кредиту
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