
ТЕМА: ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ 

 
Вид заняття: семінар 

 

Мета: вивчити сутність, причини та закономірності розвитку інфляції, а 

також сутність та види грошових реформ 

 

Виховна мета: усвідомлення студентами сутності інфляції як 

багатофакторного процесу, який проявляється у диспропорційності  розвитку 

суспільного відтворення, що обумовлено порушенням закону грошового обігу, а 

також необхідності проведення грошових реформ, які є складним еталоном 

антиінфляційної політики і спрямовуються на усунення наслідків інфляції 

 

Між предметні зв’язки: політекономія, статистика, банківські операції 

 

План заняття:  
Організаційна частина 

- оформлення журналу; 

- перевірка наявності студентів на занятті. 

 

Мотивація пізнавальної діяльності: 

- повідомлення теми і мета заняття; 

- повідомлення плану заняття 

 

Письмове опитування у формі тестових завдань з теми, час проведення  - 

10 хвилин 

 

Основні терміни: раціоналістична концепція, еволюційна концепція, 

повноцінні гроші, неповноцінні гроші, біметалізм, монометалізм, білонна 

монета, паперові гроші, кредитні гроші, демонетизація золота, чек, вексель, 

електронні гроші, ціна, масштаб цін   

 

Література: 

1. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб і доп./М.І. Савлук, А.М. 

Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг.ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002  

2. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика: Навчальний посібник. 

– К.: Центр учбової літератури, 2010 р. 

3. Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит практикум: 

Навч.побник – Львів: «Новий Світ – 2000», 2008 р.  

4. Щетінін А.І. Гроші та кредит: Підручник: Вид 2-ге, перероб. та доп.  – 

К.: ЦУЛ, 2000р 

5. Періодичне видання - журнал «Фінанси України» 

6. Мережа Інтернет 

 

 



ПРАКТИКУМ 

 

Завдання для самоконтролю 

 

1. Основні причини (фактори) інфляції, їхня класифікація. 

2. Характеристика форм видів інфляції. 

3 .Особливості інфляції на сучасному етапі. 

4. Антиінфляційна політика: мета і форми проведення її. 

5. Як проявляється інфляція в умовах адміністративно-командної економіки 

і в умовах ринкових відносин? 

6. Які соцііально-економічні наслідки інфляції? 

7. Назвіть особливості інфляції в Україні. 

8. Який вплив на інфляційні процеси в Україні здійснила грошово-кредитна 

політика держави? 

10. Сутність грошових реформ. 

11. Порядок проведення грошових реформ. 

 

Питання для обговорення на семінарських заняттях 

 

1. Суть інфляції, її причини, форми прояву та закономірності розвитку. 

Види інфляції. 

2. Соціально-економічні наслідки інфляції. 

3. Особливості інфляції в Україні в перехідний період. Дискусії щодо 

використання «регульованої інфляції» в подоланні економічної кризи. 

4. Суть антиінфляційної політики. 

5.Грошові реформи в Україні. 

 

Теми рефератів 

1. Особливості інфляції в Україні. 

2. Методи проведення антиінфляційної політики в Україні. 

 

Тестові завдання 

1. Інфляція  –  властивість паперових нерозмінних грошей.  Відповідно 

до темпів інфляції виділяють такі її різновиди : 
а)повзуча; 

б)галопуюча; 

в)гіперінфляція; 

г)супергіперінфляція; 

д)усі відповіді правильні. 

 

2. Інфляція попиту викає в умовах: 

а)неповної зайнятості; 

б)наближення до повної зайнятості; 

в)повної зайнятості. 

3. Інфляція витрат зумовлена: 



а)зростанням споживчих витрат; 

б)зростанням інвестиційних витрат; 

в)зростанням собівартості продукції; 

г)зростанням сукупних витрат. 

 

4. Інфляційний розрив зумовлюється: 
а)зростанням сукупного попиту в умовах неповної зайнятості: 

б)зростанням сукупного попиту в умовах, які наближаються до повної 

зайнятості; 

в)зростанням сукупного попиту в умовах повної зайнятості; 

г)усі відповіді правильні. 

 

5. Стагфляція: 

а)спричинена підвищенням цін під впливом сукупного попиту. 

б)визначається пропорційною зміною цін на різні товари; 

в)супроводжується одночасним підвищенням рівня цін і рівня безробіття; 

г)спричинена підвищенням цін під впливом сукупної пропозиції; 

д)характеризується  повільним зростанням цін (до 10% за рік) 

 

6. При зниженні темпу інфляції до 5% за місяць інфляція стане: 
а)помірною; 

б)галопуючою; 

в)гіперінфляцією. 

 

7. Падіння темпів інфляції призводить до зниження цін: 

а)так; 

б)ні, 

в)ці процеси не пов’язані між собою. 

 

8. Головна  функція грошової реформи: 
а)впровадження нового зразка купюри; 

б)заміна масштабу цін; 

в)конфіскація грошей у населення; 

г)стабілізація грошового обігу; 

д)обмін зношених грошових купюр. 

 

9. Девальвація – це: 

а)зниження курсу національних грошей щодо іноземних валют; 

б)збільшення курсу національних грошей щодо іноземних валют; 

в)укрупнення національної грошової одиниці без зміни її найменування. 

 

10. Головна функція НБУ: 
а) проведення ГКП; 

б)забезпечення стабільності національної грошової одиниці; 

в)монопольне здійснення емісії національної валюти; 



г)кредитор останньої інвестиції для банків; 

д)здійснення банківського регулювання та нагляду. 

 

11. Основними економічними засобами і методами грошово-кредитної 

політики НБУ є регулювання обсягу грошової маси через : 

а)відсоткової  політики; 

б)рефінансування комерційних банків; 

в)операції з цінними паперами на відкритому  ринку; 

г)операції з цінними паперами на відкритому ринку; 

д)регулювання імпорту та експорту капіталу. 

 

12. Безпосередній  вплив на пропозицію грошей мають: 
а)ЦБ; 

б)комерційні банки; 

в)уряд; 

г)рахункова палата України. 

 

13. Які операції необхідно проводити ЦБ, якщо потрібно збільшити 

грошову масу в обігу: 

а)продавати державні цінні папери; 

б)купувати державні цінні папери; 

в)підвищити норму обов’язкових резервів; 

г)знизити норму обов’язкових резервів; 

д)підвищити облікову ставку; 

е)знизити облікову ставку. 

 

14. Ревальвація  - це: 

а)зниження курсу національних грошей щодо іноземних валют; 

б)збільшення курсу національних грошей щодо іноземних валют; 

в)укрупнення національної грошової одиниці без зміни її найменування. 

 

 


