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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №11
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Знайдіть та письмово зафіксуйте всі правильні відповіді на тести
1.Обіг кредитних грошей регулюється наступними законами:
А) емісія кредитних грошей здійснюється на основі зворотного принципу: їх випуск відбувається
шляхом надання кредиту на умовах повернення у визначений час;
Б) грошова маса утворюється на основі взаємодії двох потоків – випуску грошей через банк і
повернення суми кредиту після закінчення встановленого часу;
В) забезпеченість кредитних грошей товарно-матеріальними цінностями, що витікає з реальних
потреб товаровиробників та учасників товарообігу;
Г) погашення кредиту здійснюється у міру задоволення потреб товарообігу.
2. Принципами фінансової політики держави являються:
а) сприяння розвитку виробництва, підтримка підприємницької активності;
б) мобілізація і використання фінансових ресурсів для забезпечення соціальних гарантій;
в) збільшення кількості та обсягів пільг в оподаткуванні для підприємців;
г) раціональне використання природних ресурсів.
3.Вексель – це:
А) боргове зобов’язання відповідного зразка з правом на одержання зазначеної в ньому суми у
відповідний термін;
Б) грошовий документ зі значно послабленою грошовою сутністю;
В) грошовий документ з безумовним наказом власника рахунку виплатити зазначену суму;
Г) вексель банку, виписаний під придбані векселі приватних осіб.
4.Фінансова система – це:
А) закріплена державою форма фінансового устрою;
Б) форма організації грошового обігу;
В) сукупність форм грошового обігу;
Г) сукупність методів грошового обігу;
Д) форма фінансового устрою держави.
5 Об’єктами фінансових відносин є:
а) будь-які грошові доходи;
б) валовий внутрішній продукт;
в) фінансові інституції держави;
г) національний доход.
6.Що не включається в характеристику кредиту як явища руху:
А) формування вільної вартості;
Б) сплата відсотків за кредит;
В) повернення запозиченої вартості кредитору;
Г) вивільнення запозиченої вартості з обігу позичальника;
Д) використання запозиченої вартості на потреби позичальника;
Є) розміщення вільних грошей у позичку .

7.Що не відноситься до форм кредиту, побудованих в залежності від суб’єктів кредитних відносин:
А) банківський кредит;
Б) довгостроковий кредит;
В) державний кредит;
Г) сільськогосподарський кредит;
Д) комерційний кредит;
Є) міжнародний кредит;
Ж) особистий (приватний) кредит.
8.Чи можна вирішити питання повернення кредиту:
А) наданням позичок під неходовий, некомплектний, нестандартний, недоброякісний товар та
неліквіди;
Б) використанням нерухомості як застави для отримання позички;
В) використанням рухомого майна як застави;
Г) наданням у заставу цінних паперів;
Д) використанням поручительства як гаранта повернення позички.
9.Які ознаки включає банківська діяльність:
А) надання на основі ліцензій банківських послуг;
Б) об’єднання банківської з іншими видами підприємницької діяльності;
В) створювати товариства або ПФГ від особи яких займатися торгівлею нерухомістю, реалізувати
заставне майно і ін.
10.На яких фінансових посередників розповсюджується вимога обов’язкового резервування:
А) на інвестиційні банки;
Б) на страхові компанії;
В) на комерційні банки;
Г) на центральні банки;
Д) на універсальні банки.
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
Дайте розгорнуту письмову відповідь на такі питання:
2.1. У чому полягає відмінність між факторингом та кредитом?.
2.2.Розкрийте сутність поняття «дисконт».
РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
Вирішіть таку задачу: Банк надає клієнту позику у розмірі 100000 грн. Визначте відсоткову ставку
за кредитом, якщо позику видано на термін 1 рік, а кінцева сума сплати- 124800 грн. Відсотки
нараховуються щорічно за простою схемою.

