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1. Історичний аспект виникнення грошей. 

2. Розвиток форм вартості. 

3. Концепції походження грошей. 

4. Роль держави у творенні грошей. 

5. Вартість грошей. 

6. Форми грошей, їх еволюція; засоби платежу. 

7. Функції та роль грошей в ринковій економіці. 

8. Теорії грошей. 

9. Грошовий оборот, його структура. 

10. Грошові потоки, їх характеристика. 

11. Безготівковий платіжний оборот; система розрахунків. 

12. Грошова маса, її структурна побудова, грошові агрегати. 

13. Швидкість обігу грошей. 

14. Закон грошового обігу. 

15. Інфляція; її сутність, види та класифікація по країнах. 

16. Теорія інфляції. 

17. Сутність, призначення і місце грошової системи в економічній системі 

держави. 

18. Елементи грошової системи. 

19. Типи грошових систем і їх еволюція. 

20. Грошова система України, її становлення і розвиток. 

21. Грошова система різних країн. 

22. Кредитні відносини. 

23. Кредитування. 

24. Функції кредиту. 

25. Сутність та структура грошового ринку. 

26. Ринок позикового капіталу. 

27. Роль кредиту в розвитку національної економіки. 

28. Форми кредиту, їх характеристика; позиковий відсоток. 

29. Теорії кредиту. 



30. Сутність та суб'єкти фінансової діяльності в країні. 

31. Структура кредитної системи держави; характеристика її складових. 

32. Банківська система держави; функції банків. 

33. Центральний банк, його роль та функції в економіці. 

34. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи. 

35. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути. 

36. Поняття платіжної системи. 

37. Загальна характеристика банківських операцій. 

38. Сутність та джерела формування кредитних ресурсів банку. 

39. Депозитні операції та механізм їх здійснення. 

40. Надання та погашення кредиту. 

41. Відсоткова ставка; порядок нарахування і сплати відсотків. 

42. Загальна характеристика банківських операцій. 

43. Сутність та джерела формування кредитних ресурсів банку. 

44. Депозитні операції та механізм їх здійснення. 

45. Надання та погашення кредиту. 

46. Відсоткова ставка; порядок нарахування і сплати відсотків. 

47. Валюта, її види. 

48. Конвертованість валют. 

49. Сутність валютних відносин. 

50. Поняття валютного ринку; операції валютного ринку. 

51. Валютний курс і його роль в економіці. 

52. Валютна система: сутність, види, елементи. 

53. Характеристика видів валютних систем. 

54. Сутність, форми і роль міжнародного кредиту. 

55. Міжнародний Валютний Фонд і його діяльність в Україні. 

56. Світовий банк та його основні напрями співробітництва з Україною. 

57. Європейський Банк Реконструкції та Розвитку; його інструменти та 

напрями діяльності. 


