
 
ТЕСТИ ДО МОДУЛЯ 1 

 

 
Тема 1 Сутність і функції грошей 

  1 – Представники раціоналістичної концепції виникнення грошей стверджують, що гроші виникли: 
А)  - внаслідок угоди між людьми, або запроваджені законодавчими актами держави; 
Б) – стихійно як результат еволюційного розвитку товарного виробництва й обміну; 

  2 В економічній теорії виділяють такі концепції походження грошей:  

А) – трансакційна; 
Б)  - раціоналістична; 
В) – еволюційна; 
Г) – монетаристська. 
 

3 гроші відрізняються від звичайного товару тим, що мають; 
А) – споживну вартість; 
Б) – загальн споживну вартість; 
В) – специфічну споживну вартість. 
 

4 Виберіть правильне твердження: 
А) – гроші – це кристалізація мінової вартості; 
Б) – гроші – загальний товар-еквівалент; 
В) – гроші – знак обміну; 
Г)  - все вищеназване 

 

5 Ліквідність – це: 
А)  - здатність грошей брати участь в негайній купівлі товарів (робіт, послуг); 
Б) – можливість грошей служити засобом накопичення. 
 

6 Виберіть вірне твердження: 
А) – роль держави у процесі творення грошей визначальна, і сама держава створює гроші як економічне явище; 
Б) - не держава створює гроші як економічне явище, а гроші є продуктом ринку. 

 

7 Вартість повноцінних грошей: 
А) – адекватна вартості матеріалу з якого вони виготовлені; 
Б) – набувається виключно в обігу і істотно відхиляється від вартості матеріалу з якого вони виготовлені, 
В) – формується виключно державою для задоволення власних інтересів.  

 

8 Початковою вихідною формою повноцінних грошей були: 
А) - товарні гроші; 
Б) – металеві гроші; 
В) – паперові гроші. 

 

 9 Демонетизація золота – це: 
А) - заміна золотих монет неповноцінними грошима; 
Б) – здатність золота негайно обмінюватись на товар. 

 

10 Банківські гроші, які існують у вигляді певних сум, записаних на рахунках економічних суб’єктів у банках, не мають 
речового виразу і вимірюються у безготівковій формі – це: 
А) – вексель 

Б) – чек 

В) - депозитні гроші 
Г) – кредитні гроші 
 

11 Вартість грошей як грошей формується: 
А) – на грошовому ринку під впливом попиту і пропозиції, і виступає у формі процента; 
Б) - безпосередньо у сфері їх обігу, де гроші обмінюються на реальні блага, а вартість їх набуває форми купівельної 
спроможності. 

 

12 Вартість грошей як капіталу виступає у формі: 
А) – відсотка; 
Б) – купівельної спроможності. 

 

 13 Виберіть визначення для поняття „ліквідність грошей”: 
А) – здатність грошей приймати участь у негайному обміні на будь-які блага; 
Б) – втрата золотом грошових функцій; 
В) – купівельна спроможність грошей; 

 

14 Купівельна спроможність грошей 



      А) – збільшується в період інфляції; 
Б) – зменшується в період інфляції 
В) – зменшується в період дефляції; 
Г) – не піддається змінам залежно від інфляції або дефляції. 

 

      15 Засіб платежу – це функція, в якій гроші  
А) – обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті; 
Б) – обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами економічних відносин; 
В) – виступають як посередник в обміні товарів і забезпечують їх обіг; 
Г) – забезпечують вираження вартості товару. 

 

  16 Засіб нагромадження – це функція, в якій гроші: 
А) – обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами економічних відносин; 
Б) – забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів , надаючи їм  форму ціни; 
В) – виступають як посередник в обміні товарів і забезпечують їх обіг; 
Г) – обслуговують нагромадження вартості в її загальній абстрактній формі. 

 

  17 Міра вартості – це функція, яку виконують гроші  
А) – обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами економічних відносин; 
Б) – забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їм форму ціни; 
В) – виступають як посередник в обміні товарів і забезпечують їх обіг; 
Г) – обслуговують нагромадження вартості в її загальній абстрактній формі. 
 

  18 В якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення: 
А) – засобу обігу; 
Б)  – міри вартості; 
В) – засобу нагромадження; 
Г) – засобу платежу. 
 

  19 Видами грошових платежів є: 
А) – оплата праці. 
Б) – розрахунки, пов'язані зі страховими зобов'язаннями; 
В) – розрахунки, пов'язані з адміністративно-судовими зобов'язаннями; 
Г) – податкові платежі і збори; 
Д)  - все вищезазначене. 
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Тема 2 Грошові теорії 

1 Суть металістичної теорії грошей полягає: 
А) – у визначенні кількості грошей в обігу; 
Б)  - у твердженні, що золото і срібло за своєю природою вже є грішми; 
В) – в ототожненні грошового обігу з товарним обміном; 
Г) – у запереченні функції грошей як міри вартості; 
Д) – у запереченні товарної природи грошей. 
 

  2 Суть номіналістичної теорії грошей полягає: 
А) – у запереченні товарної природи грошей; 
Б) – у запереченні функції грошей як міри вартості; 
В) – у визначенні грошей, що виконують допоміжну роль засобу рахунку і визначають мінові пропорції; 
Г) – у визначенні грошей як умовних знаків, що позбавлені внутрішньої вартості; 
Д)  - всі відповіді вірні 



 

  3 "Трансакційна версія" кількісної теорії грошей базується: 
А) – на рівнянні А. Пігу; 
Б) – на "рівнянні обміну"; 
В)  - на рівнянні І. Фішера; 
Г) – на рівнянні Дж. Кейнса. 
 

  4 Згідно з рівнянням І. Фішера кількість грошей, необхідна для забезпечення обігу товарів і послуг: 
А)  - прямо пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП) та обернено пропорційна швидкості обігу грошової 
одиниці; 
Б) – прямо пропорційна швидкості обігу грошової одиниці та обернено пропорційна номінальному обсягу виробництва 
(ВНП); 

В) – жодна з пропорцій не правильна 

 

5  Розставте вказані версії кількісної теорії в порядку історичної еволюції монетаризму: 
а)  номіналістична теорія грошей; 
б) кейнсіансько-неокласичний синтез; 
в)  класична кількісна теорія грошей; 
г) неокласична (монетаризм); 
д) неокейнсіанський напрямок; 

е) кейнсіанська версія. 
 

6. З названих положень до монетаристської теорії М. Фрідмена належать: 
а) на перше місце у регулюванні ринкової економіки виходить  

бюджет; 
б) на перше місце у регулюванні ринкової економіки виходить  

центральний банк і банківська система; 
в) механізм управління масою грошей (М) зводиться переважно до 

підтримання її стабільності: М повинно змінюватися, але ці зміни ма 

ють бути обгрунтованими, щоб середній рівень цін непомітно змінюва 

вся протягом тривалого часу; 
г) маса грошей в обігу повинна зростати: 
— швидше від зростання ВВП; 
— відповідно до зростання ВВП; 
— відставати від зростання ВВП; 
д) відставання М від зростання ВВП компенсується: 
— зростанням швидкості обігу грошей; 
— зменшенням швидкості обігу грошей; 
— зростанням цін; 
зниженням цін. 

7. Який вклад зробив Кейнс у розвиток кількісної теорії грошей?  
а) обґрунтував роль грошей у ринковій економіці; 

б) змістив центр аналізу ролі ціни з довготривалого періоду на  

короткий період з тим, щоб «прив'язати» гроші до економічного 

циклу; 
в) вплив грошей на реальну економіку на короткострокових інтервалах здійснюється за постулатами кількісної теорії; 
г) вплив грошей на реальну економіку здійснюється насамперед через процент; 
д) доповнив мотиви кембриджської версії формування касових за 

лишків «спекулятивним» мотивом; 
е) установив зв'язок грошової маси з нормою процента; 
ж) обґрунтував зв'язок між процентом та інвестиціями; 
з) відкрив новий механізм зв'язку між грошима і виробництвом; 
і) відмовився від класичних постулатів кількісної теорії, у Кейнса зникло М, яке прямо можна змінювати. 
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Тема 3 Грошовий оборот  і грошові потоки 
 

  1 – процес безперервного руху грошей в усіх їх формах між суб’єктами економічних відносин це: 

А)  – грошовий оборот 

Б) – грошовий обіг 

В) – фіскально-бюджетний оборот 



Г) – кредитний оборот 

 

  2 На які сектори можна розділити грошовий оборот за економічним змістом його потоків 

А)  – грошовий обіг, кредитний оборот, фіскально-бюджетний оборот  
Б) – кредитний оборот, фіскально-бюджетний оборот 

В) – грошовий оборот, фіскально-бюджетний оборот 

 

  3 Закон грошового обігу визначає: 
А) – швидкість обігу грошової одиниці; 
Б)  - величину грошової маси; 
В) – рівень інфляції; 
Г) – купівельну спроможність грошей. 
 

  4 Суб'єктами грошового обігу виступають: 
А) – фінансові посередники; 
Б) – суб'єкти господарювання; 
В) – домашні господарства; 
Г) – державні структури; 
Д)  – всі відповіді вірні 

5 Вхідними потоками сектора "держава" є: 
А)  - позики; податки; 
Б) – трансфертні платежі; 
Г) – заробітна плата; 
Д) – заощадження. 
 

6 Грошовими потоками взаємо пов’язуються такі ринки: 
А) – ринок продуктів; 
Б) – ринок ресурсів; 
В) – фінансовий ринок; 
Г) – світовий ринок; 
Д)  - всі відповіді вірні 
 

 7 Визначити, з яких секторів складається грошовий обіг: 
А) – грошового обігу та фінансів; 
Б)  - грошового обігу, фінансів та кредитного сектора; 
В) – грошового обігу та кредитного сектора. 
 

 8 Агрегат МО містить: 
А) – депозити в іноземній валюті; 
Б) – строкові вклади в національній валюті; 
В)  - готівкові гроші поза банками; 
Г) – депозити до запитання. 
 

 9 Агрегат М1 містить: 
А) – готівкові гроші поза банками; 
Б) – вклади до запитання фізичних і юридичних осіб; 
В)  - всі відповіді вірні 
 

10 Купівельна спроможність грошей: 
А)  - може підвищуватись і знижуватись; 
Б) – зростає з часом; 
В) – залишається постійною. 
 

 11 Якщо фактична маса грошей в обігу перевищує необхідну для обігу, то матимуть місце: 
А)  - нестача купівельної спроможності; 
Б) – грошовий попит відповідає грошовій пропозиції; 
В) – надлишок купівельної спроможності 
 

  12 Який зв'язок між рівнем процентної ставки та обсягом маси грошей в обігу: 
А) – прямий; 
Б)  - обернений; 
В) – зв'язок відсутній. 
 

13 Які операції необхідно проводити ЦБ, якщо потрібно збільшити грошову масу в обігу: 
А) – продавати державні цінні папери; 
Б)  - знизити норму обов'язкових резервів, купувати державні цінні папери та знизити облікову ставку; 

В) – підвищити норму обов'язкових резервів; 
Д) – підвищити облікову ставку; 
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Тема 4 Грошовий ринок 
  1 Ринок, на якому здійснюються купівля та продаж грошей як специфічного товару, формується попит, пропозиція та ціна 
на цей товар це: 

А) – фондовий ринок 

Б)  – грошовий ринок 

В) – валютний ринок 

 

2 Ціною грошей на грошовому ринку виступає 

А)  - відсоток 

Б) – купівельна спроможність 

 

  3 До не обігових інструментів грошового ринку відносять 

А)  - акції 
Б) – депозитні сертифікати 

В) – облігації 
Г) – векселі 
 

  4 Чи можуть банки працювати в секторі прямого фінансування грошового ринку 

А) – Так 

Б) – Ні 
 

  5 За видами інструментів, що застосовуються для переміщення грошей від продавців до покупців у грошовому ринку 
виділяють такі сегменти: 

А)  – ринок позичкових зобов’язань, ринок цінних паперів, валютний ринок 

Б) – фондовий ринок, ринок банківських кредитів, ринок послуг небанківських фінансово-кредитних установ 

В) – ринок грошей, ринок капіталів 

 

  6 За інституційними ознаками грошових потоків виділяють такі сектори грошового ринку 

А) – ринок позичкових зобов’язань, ринок цінних паперів, валютний ринок 

Б)  – фондовий ринок, ринок банківських кредитів, ринок послуг небанківських фінансово-кредитних установ 

В) – ринок грошей, ринок капіталів 

 

  7 За економічним призначенням грошових коштів, що купуються на грошовому ринку виділяють такі сектори 

А) – ринок позичкових зобов’язань, ринок цінних паперів, валютний ринок 

Б)  – фондовий ринок, ринок банківських кредитів, ринок послуг небанківських фінансово-кредитних установ 

В)  – ринок грошей, ринок капіталів 

 

8 Під попитом на гроші розуміють: 

А) - бажання економічних суб’єктів мати у своєму розпорядженні певний запас грошей на певний момент. 
Б) – запас грошей, який економічні суб’єкти готові надати в тимчасове користування позичальниками 

 

9 Попит на гроші впливає на рівень процента 

А)  - прямо пропорційно 

Б) – обернено пропорційно 

 

  10 Пропозиція грошей впливає на рівень проценту 

А) – прямо пропорційно 

Б)  - обернено пропорційно 

 

  11 Мотив накопичення грошей коли економічні суб’єкти постійно відчувають потребу в певному запасі грошей для 
здійснення поточних платежів це: 

А)  - трансакційний мотив 

Б) – мотив завбачливості 
В) – спекулятивний мотив 

 

  12 Спекулятивний мотив попиту на гроші полягає в тому, що: 

А) – економічні суб’єкти постійно відчувають потребу в певному запасі грошей для здійснення поточних платежів 

Б) – економічні суб’єкти бажають мати запас грошей як ресурс купівельної спроможності  



В)  - економічні суб’єкти бажають мати у своєму розпорядженні певний запас грошей, з тим щоб за сприятливих умов 
перетворити їх у високо доходні фінансові інструменти, а при погіршені цих умов перетворити їх у грошову форму 

 

  13 Мотив завбачливості попиту на гроші полягає в тому, що 

А) – економічні суб’єкти постійно відчувають потребу в певному запасі грошей для здійснення поточних платежів 

Б) - економічні суб’єкти бажають мати запас грошей як ресурс купівельної спроможності 
В) – економічні суб’єкти бажають мати у своєму розпорядженні певний запас грошей, з тим щоб за сприятливих умов 
перетворити їх у високо доходні фінансові інструменти, а при погіршені цих умов перетворити їх у грошову форму 

 

  14 Беззаперечність векселя означає: 
А)  - що зазначена в ньому сума боргу може бути стягнута через суд у разі відмови боржника від його погашення; 
Б) – що причина видачі векселя в ньому не зазначена; 
В) – можливість його обліку в банку; 
Г) – його вільний обмін на грошові кошти. 

  15 Здатність банків збільшувати пропозицію грошей залежить від ставки банківського відсотка: 
А)  – так; 
Б) – ні; 
В) – дані процеси не пов'язані між собою. 
 

  16 Зміна норми обов’язкових банківських резервів найбільше впливає на: 
А) – споживчі видатки; 
Б)  - інвестиції; 
В) – обсяг експорту; 
Г) – державні видатки. 

 

17 Сукупність механізмів, що сприяють постійному переміщенню грошової маси (розподіляються і перерозподіляються) 
під впливом попиту та пропозиції з боку різних суб'єктів економіки: 
А) – капітальне фінансування; 
Б) – грошова база; 
В)  - грошовий ринок; 
Г) – потік грошей; 
Д) – ринок позикових капіталів. 
 

  18 сектор прямого фінансування складається з: 
А)  - придбання акцій та облігацій; 
Б) – зворотного фінансування і опосередкованого фінансування; 
 

  19 Визначальними чинниками впливу на попит на гроші є: 
А) – рівень цін; 
Б) – рівень реальних доходів; 
В) – норма відсотка. 
Г)  - всі відповіді вірні 
 

  20 Попит на гроші залежить від економічних змінних: 
А) – інфляції; 
Б) – реальних доходів; 
В) – норми відсотка; 
Г)  - всі відповіді вірні 
 

  21 Охарактеризуйте залежність між альтернативною вартістю зберігання грошей і відсотковою ставкою: 
А)   - прямою; 
Б) – оберненою; 
В) – зв'язок відсутній 

 

  22 Як повинна змінитись пропозиція грошей, щоб при незмінному попиті рівноважна процентна ставка знизилася: 
А)  - зрости; 
Б) – знизитися; 
В) – залишитися незмінною. 
 

  23 Зростання альтернативної вартості зберігання грошей: 
А)  - зменшує номінальний попит; 
Б) – збільшує номінальний попит; 
В) – не впливає на величину попиту. 
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Тема 5 Грошова система 
  1 Грошова система – це: 

А)  - форма організації грошового обороту в країні 
Б) – сукупність усіх грошів, платежів у народному господарстві 
Б) – процес безперервного руху грошей між суб’єктами економічних відносин 

 

  2 Складовим грошової системи є: 

А) – системи безготівкових розрахунків 

Б) – валютна система 

В) – система готівкового обігу 

Г)  – всі відповіді вірні. 
 

  3 Залежно від ступеня втручання держави в економічні відносини грошові системи бувають: 
А)  - ринкові, неринкові 
Б) – відкриті, закриті 
 

  4 Грошова система при якій переважають адміністративні методи регулювання грошового обігу це: 

А) – ринкові грошові системи 

Б)  - неринкові грошові системи 

В) – відкриті грошові системи 

 

  5 Грошові системи які характеризуються мінімальними втручаннями держави у регулювання валютних відносин в країні, 
перегулюванні валютного ринку, повній конвертованості валюти, ринковому механізмі формування валютного курсу 

А) – ринкові грошові системи 

Б) – неринкові грошові системи 

В) - відкриті грошові системи 

 

  6 Eмісія грошей, що використовується для покриття бюджетних витрат пускається, як правило, в умовах глибокої кризи 
державних фінансів це:  

А)  - емісія казначейських білетів 

Б) – емісія банківських білетів 

 

  7 Eмісія грошей, що використовується для кредитування центральним банком комерційних банків та урядових структур 
це: 

А) – емісія казначейських білетів 

Б)  - емісія банківських білетів 

 

  8 Монетаристи вважають, що: 
А)  - державі немає потреби безпосередньо втручатися в діяльність окремих економічних суб’єктів, а свій вплив на 
економіку вона повинна звести до гарантування їм сприятливих умов діяльності 
Б) – держава повинна безпосередньо впливати на діяльність окремого економічного суб’єкта індивідуалізовано 
стимулювати відповідну його поведінку. 
 

  9 Економічна політика держави, яка реалізується через регулятивний вплив держави на співвідношення сукупного попиту 
і сукупної пропозиції на ринках це: 

А) – структурна політика 

Б) – політика конкуренції 
В) – соціальна політика 

Г)  – кон’юнктурна політика 

 

  10 За способом та характером впливу на поведінку економічних суб’єктів розрізняють: 
А) – заходи фіскальної політики 

Б) – заходи грошово-кредитної (монетарної) політики 

В) – заходи прямого впливу 

Г)  – усі відповіді вірні 
 

  11 Політика, що зводиться до економічного регулювання через механізми зміни пропозиції (маси) грошей та їх ціни 
(проценти) на грошовому ринку це: 

А) – фіскальна політика 

Б)  - грошово-кредитна політика 



В) – прямого втручання держави 

 

  12 Фіскальна політика держави зводиться: 

А)  - до економічного регулювання через механізми оподаткування, інших вилучень до централізованих фондів фінансових 
ресурсів, фінансування витрат держави 

Б) – до економічного регулювання через механізми маси грошей та їх ціни на грошовому ринку 

В) – до обмеження і заморожування цін і доходів з метою гальмування високої інфляції 
 

  13 При експансійній політиці допускається: 

А)  - зростання (пропозиції грошей) грошової маси і зниження відсотка 

Б) – скорочення пропозиції грошей та підвищення відсоткової ставки 

 

  14 Об’єктами монетарної політики є:  

А) – маса грошей 

Б) – ставка % 

В) – валютний курс 

Г)  - всі відповіді вірні 
 

  15 До інструментів опосередкованого впливу на грошовий ринок відносять:  

А) – установлення обмежень на здійснення емісійно-касових операцій, уведення прямих обмежень на кредитування 
центральним банком комерційних банків, установлення обмежень чи заборони на пряме кредитування центробанком 
потреб бюджету 

Б)  - операції на відкритому ринку, регулювання норми обов’язкових резервів, відсоткова політика та регулювання курсу 
національної валюти. 
 

  16 Сутність операцій на відкритому ринку полягає в тому, що: 

А)  - купуючи цінні папери на ринку центральний банк впливає на кількість грошової маси в обороті 
Б) – купуючи цінні папери на ринку центральний банк не впливає на кількість грошової маси в обороті 
 

  17 Виберіть основні елементи грошової системи такі: 
А) – грошова база і міра вартості; 
Б)  - валютний курс і грошова одиниця; 

В)  – види готівкових грошових знаків; 
 

  18 Встановлена державою форма організації грошового обігу в країні: 
А) – емісійна система; 
Б) – форма грошей; 
В)   - грошова система; 
Г) – грошова одиниця; 
  19 Законодавча фіксація вагової кількості монетарного металу, що закріплюється за певною грошовою одиницею: 
А) – монометалізм; 
Б)   - масштаб цін; 
В) – біметалізм; 
Г) – валюта; 
Д) – монета. 
  20 Грошова система, за якої національна грошова одиниця обмінюється на іноземну валюту, розмінну на золото: 
А) – система паралельної валюти; 
Б) – система подвійної валюти; 
В) – система кульгаючої валюти; 
Г) – золотомонетний стандарт; 
Д) – золото злитковий стандарт; 
Є)   - золотодевізний стандарт. 
  21 Інструменти прямого впливу держави на параметри грошового обігу: 
А) – операції на відкритому ринку та норма банківських резервів; 
Б)  - готівкова емісія і встановлення лімітів кредиту ЦБ; 

  22 Цілі грошово-кредитної політики ЦБ класифікують на: 
А) – формальні і неформальні; 
Б)  - проміжні і стратегічні; 
 

  23 Стратегічні цілі ГКП: 
А) – регулювання грошової маси та стримування інфляції; 
Б) – пожвавлення або стримування ринкової кон'юнктури; 
В)  - забезпечення оптимального рівня зайнятості та збалансування економічного розвитку ; 

 

  24 Суб'єкти ГКП: 
А) – комерційні банки 

Б) – держава та МВФ; 

В) – кредитні спілки та урядові структури; 

Г)  - банківська система та урядові структури; 
 



  25 Основні функції фіскально-бюджетної політики: 
А) – забезпечення сталості грошового обігу і боротьба з інфляцією; 

Б) – забезпечення грошима сфери обігу та стримування інфляції; 
В)  - перерозподіл національного доходу та нагромадження ресурсів для фінансування соціальних програм; 
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