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1. Грошові відносини, в яких одним із суб’єктів виступає держава, — 

це: 

а) комерційний кредит; 

б) фінанси; 

в) виробництво; 

д) правильна відповідь відсутня. 

 

2. Суть розподільчої функції фінансів полягає в: 

а) розподілі і перерозподілі національного доходу; 

б) розподілі прибутку юридичних і фізичних осіб; 

в) розподілі валового внутрішнього продукту; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

3. Метою розподілу і перерозподілу національного доходу і ВВП є: 

а) створення ринкових структур економіки; 

б) зміцнення держави; 

в) забезпечення високого рівня життя населення; 

г) усі відповіді правильні. 

 

4. До складу державних фінансів не входять: 

а) державний бюджет; 

б) державний кредит; 

в) позабюджетні спеціальні фонди; 

г) фінанси підприємств колективної форми власності. 

 

5. Одними із важливих елементів фінансового механізму, які 

характеризують повний рівень забезпечення видатків, різних 

видів витрат фінансових ресурсів є: 

а) нормативи 

б) ліміти 

в) резерви 

г) немає правильної відповіді 

 

6. Яка з наведених нижче ознак не притаманна фінансам: 

а) це завжди грошові відносини; 

б) це грошові відносини, викликані фактором наявності держави як органу 

управління; 

в) це відносини перерозподілу; 

г) це відносини між органами державної влади; 

 

7. До вторинних доходів належать: 

а) заробітна плата працівників, доходи фермерів, інших робітників, зайнятих 

у сфері матеріального виробництва; 

б) доходи підприємств сфери матеріального виробництва; 

в) доходи, отримані в галузях невиробничої сфери, податки; 



г) правильна відповідь відсутня. 

 

8. Процес відтворення складається з таких стадій: 

а) виробництво, обмін; 

б) обмін, розподіл; 

в) розподіл, споживання, обмін; 

г) виробництво, обмін, розподіл, споживання; 

 

9. До складу децентралізованих фінансів не входять:  

а) фінанси підприємницьких структур; 

б) фінанси населення; 

в) місцеві бюджети. 

г) фінанси домогосподарств 

 

10. Одними із важливих елементів фінансового механізму, які є 

певними обмеженнями на витрати в інтересах держави, 

підприємця або громадянина є: 

а) нормативи 

б) ліміти 

в) резерви 

г) немає правильної відповіді 

 

11. Фінанси — це економічна категорія, тому що: 

а) вони не зумовлюють первісний розподіл чистого доходу; 

б) вони не беруть участі у розподілі і перерозподілі національного доходу; 

в) вони зумовлюють первісний розподіл, стимулюючи перерозподіл прибутку 

та доходів в інтересах держави; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

12. Складовими елементами фінансового механізму є: 

а) фінансове планування і прогнозування; 

б) фінансове стимулювання і фінансові санкції; 

в) фінансові норми, ліміти і резерви; 

г) усі відповіді правильні; 

 

13. З яких боків розглядається фінансова система України? 

а) за внутрішньою структурою; 

б) за зовнішньою структурою; 

в) за організаційною будовою; 

г) правильні відповіді а) і в). 

 

14. Що є провідною ланкою загальнодержавних фінансів: 

а) державний бюджет; 

б) державний кредит; 

в) позабюджетні фонди; 



г) місцеві бюджети? 

 

15. Одними із важливих елементів фінансового механізму, які мають 

нейтралізувати вплив не передбачуваних факторів, що можуть 

виникнути в майбутньому, є: 

а) нормативи 

б) ліміти 

в) резерви 

г) немає правильної відповіді 

 

16. Який компонент із наведеного нижче не є складовою сукупного 

суспільного продукту: 

а) витрати виробництва; 

б) оплата праці; 

в) додана вартість; 

г) змінна вартість. 

 
17.Фінансова наука поєднує: 

а) суспільні відносини, що виникають у процесі утворення, розподілу та 
використання ресурсів; 
б) ресурси; 
в) виключно закономірності розвитку фінансових відносин; 
г) закономірності розвитку продуктивних сил; 
 

18. Які ви знаєте сфери фінансів? 

а) фінанси суб’єктів господарювання (підприємств); 

б) державні фінанси; 

в) міжнародні фінанси; 

г) всі відповіді правильні; 

 

19. Фінанси відображають грошові відносини, які виникають між: 

а) підприємствами у процесі придбання товарно-матеріальних цінностей, 

реалізації продукції та послуг 

б) підприємствами і вищими організаціями при створенні централізованих 

фондів, грошових ресурсів і їх розподілі 

в) державою і підприємствами при сплаті ними податків до бюджетної 

системи та фінансуванні витрат 

г) усі відповіді правильні 

 

20. Що є надійною передумовою функціонування фінансової 

інфраструктури? 

а) законодавча база 

б) організаційна фінансова інфраструктура 

в) інструментальне наповнення 



г) усі відповіді правильні 

21. Відмінність між фінансами і кредитом полягає в такому: 

а) фінанси і кредит повертаються на умовах строковості і платності; 

б) для фінансів характерний рух коштів без умови повернення, а кредит — 

акумулює їх і за плату надає в користування на умовах повернення; 

в) для фінансів і кредиту характерний рух коштів без умови повернення; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

22. Розподіл національного доходу в країні здійснюється: 

а) лише через фінанси; 

б) шляхом використання цін і кредитів; 

в) у сукупності; 

г) лише через матеріальний розподіл; 

 

23. До організаційного складу фінансової системи України не 

входять: 

а) ринок цінних паперів; 

б) фінанси суб’єктів господарювання; 

в) органи управління держави; 

г) фінансовий ринок; 

 

24. До першої групи первинних доходів, які формуються при розподілі 

національного доходу серед учасників матеріального виробництва 

належить: 

а) заробітна плата працівників 

б) прибутки підприємств сфери матеріального виробництва 

в) амортизація 

г) податки 

 

25. Перші круглі монети з’явилися… 

а) в країнах Європи у VIII - VII ст. до н. е. 

б) в країнах Близького Сходу у VIII - VII ст. до н. е. 

в) в Північній Америці у ХV ст. 

г) немає правильної відповіді 

 

26. Фінанси виконують такі основні функції: 

а) розподільчу і стабілізуючу; 

б) накопичувальну і контрольну; 

в) розподільчу і накопичувальну; 

г) розподільчу і контрольну; 

 

27. Перерозподіл національного доходу не пов’язаний із: 

а) міжгалузевим і територіальним перерозподілом засобів; 

б) наявністю невиробничої сфери; 

в) перерозподілом доходів між різними верствами населення; 



г) неоднаковою рентабельністю підприємств; 

 

28. До складу управління фінансовою системою України входять: 

а) Міністерство фінансів; 

б) Рахункова палата; 

в) Національний банк; 

г) всі відповіді правильні. 

 

29. До другої групи первинних доходів, які формуються при розподілі 

національного доходу серед учасників матеріального виробництва 

належить: 

а) заробітна плата працівників 

б) доходи фермерів 

в) доходи інших робітників, зайнятих у сфері матеріального виробництва; 

г) прибутки підприємств сфери матеріального виробництва 

 

30. На перших етапах розвитку грошима слугували різні товари. Як 

правило, це був товар… 

а) найбільшої пропозиції 

б) найдешевший на ринку 

в) найбільшого попиту і водночас найцінніший для певного ринку 

г) найдоступніший для обміну 

 

31. Основними грошовими одиницями Стародавньої Греції 

були: 

а) халк; 

б) драхма; 

в) лепта; 

г) динарій. 

32. Середній відсоток за кредитами грецьких банків становив: 

а) до 10% 

б) 10-20 %; 

б) 20-25 %; 

в) 25-30 %. 

33. Діловий центр грецького полісу називався: 

а) алаге; 

б) агора; 

в) бона; 

г) немає правильної відповіді. 

34. Храми-банки використовували залучені кошти для 

фінансування торгівлі: 



а) так, часто; 

б) ні, ніколи 

в) так, в особливих випадках 

г) використовували для допомоги державі 

35. В основі монетної справи Стародавнього Риму лежав: 

а) халк; 

б) драхма; 

в) фунт; 

г) лепта. 

 

36. Найбільш розвинутою монетною системою Стародавньої 

Греції була: 

а) аттична; 

б) фокейська; 

в) перська; 

г) немає правильної відповіді 

37. Банкіри та їхні клієнти в Стародавній Греції були повністю 

захищені юридично: 

а) так 

б) ні 

в) тільки банкіри 

г) тільки клієнти 

38. Плата за обмін монет у давньогрецькій трапезі називалася: 

а) алаге; 

б) агора; 

в) бона; 

г) немає правильної відповіді. 

39. Діяльність трапез почали вважати почесним заняттям: 

а) з ІІІ ст. до н. е.; 

б) з 520 р. н. е.; 

в) ніколи не вважалось почесним заняттям; 

г) в новому тисячолітті 

40. До основних монетних номіналів Старадавнього Риму не 

відносять: 

а) срібний сестерцій; 

б) бронзовий ас; 

в) денарій; 

г) золотий халк. 



41. Яка монетна система не засновувалася на золоті та електрі: 

а) мілетська; 

б) фокейська; 

в) перська; 

г) евбейська? 

42. Який із двох типів монетних систем, що використовувались 

в Стародавній Греції, наведений нижче? 

а) системи, побудовані на драхмі; 

б) системи, побудовані на динарії; 

в) системи, побудовані на динарі; 

г) немає правильної відповіді. 

43. Перші грецькі трапези виникли: 

а) у 250 р. до н. е; 

б) у 420 р. до н. е; 

в) у 520 р. до н. е; 

г) немає правильної відповіді. 

44. Рабство за борги було відмінено в: 

а) 326 р. до н. е.; 

б) 443 р. до н. е.; 

в) 263 р. до н. е.; 

г) немає правильної відповіді. 

45. Міністр фінансів Стародавнього Риму називався: 

а) ауресус; 

б) прокуратор; 

в) перфект; 

г) немає правильної відповіді. 

46. Державними банками в Стародавній Греції були: 

а) храми; 

б) бані; 

в) кузні 

г)  адміністрації міст 

47. Найрозвинутішою (найпоширенішою) системою 

Стародавньої Греції була: 

а) аттична; 

б) фокейська; 

в) перська; 

г) немає правильної відповіді. 

Система зберігання грошей у храмах називалася: 



а) «економіка трапез» 

б) «економіка горщиків» 

в) депозит до запитання; 

г) немає правильної відповіді. 

48. Перша римська монета мала назву: 

а) обол; 

б) ас; 

в) халк 

г) драхма 

49. Форми позивних жалоб були опубліковані в: 

а) 304 р. до. н. е.; 

б) 326 р. до. н. е.; 

в) 403 р. до. н. е.; 

г) немає правильної відповіді. 

50. Вексельні операції чи безготівкові розрахунки с 

середньовічній Європі… 

а) були під жорстким контролем держави  

б) чітко відмежовувалися від позичково-лихварської діяльності 

в) здійснювались храмами 

г) немає правильної відповіді 

51. Головним податком Візантії був: 

а) аннона; 

б) агора; 

в) алаге. 

г) немає правильної відповіді 

52. Основною монетою періоду великих грошових реформ у 

Європі (XIII-XIV ст.) був: 

а) флорин; 

б) драхма; 

в) денарій; 

г) пфенінг. 

53. «Товстий денарій» - це монета, яка карбувалася у: 

а) Флоренції 

б) Англії 

в) Генуї 

г) Нідерландах 

54. Як у середньовічній Європі називали міські общини, де 

можна було взяти кредит під заставу цінних речей під 2 %? 



а) банк 

б) ломбард 

в) побожний банк 

г) аннона 

 

55. У XV ст. одним з найбільших у Європі став банк: 

а) родини Луческо 

б) родини Медічі 

в) родини Берлусконі 

г) родини Ротшильд 

56. Відмова короля від втручання в дії крупного землевласника 

мала назву: 

а) респект 

б) імунітет 

в) табу 

г) аннона 

57. Основною монетою часу стабілізації монетних відносин у 

країнах Західної Європи (XV - початок XVI ст.) був: 

а) флорин; 

б) грош; 

в) денарій; 

г) немає правильної відповіді. 

58. Перші талери почали карбувати у: 

а) чеському містечку 

б) італійському містечку 

в) нідерландському містечку 

г) німецькому містечку 

59. Яку назву у середньовічній Європі мали надзвичайні 

податки, які стягувались кілька разів на рік (наприклад, для 

будівництва флоту в регіоні)? 

а) ломбард 

б) аннона 

в) обтяження 

г) немає правильної відповіді 

 

60. У 1545 р. в Англії було встановлено максимальну ставку в 

розмірі: 

а) 6 % на рік 



б) 10 % на рік 

в) 15 % на рік 

г) 25 % на рік 

61. Податки і мита на користь феодалів збирали: 

а) уповноважені-міністеріали 

б) уповноважені-раціонібус 

в) уповноважені-цензори 

г) уповноважені-францисканці 

62. До характерних особливостей варварського карбування 

монет відносять 

а) політично-прокламативне значення 

б) невеликі масштаби випуску дрібних срібних, бронзових і мідних 

монет, 

в) децентралізація емісії 

г) усі відповіді правильні 

63. Слово «банк» походить відповідного слова італійської мови, 

що означало: 

а) позику 

б) храм 

в) стіл 

г) допомогу 

64. Як у середньовічній Європі називали податок, що 

стягувався, коли при будівництві яка-небудь будівля 

перевищувала встановлені раніше розміри? 

а) колеганца 

б) «податок на повітря» 

в) обтяження 

г) усі відповіді правильні. 

65. Джерелом коштів побожних банків були: 

а) кошти монаха Барнабаса 

б) пожертвування 

в) строкові депозити 

г) усі відповіді є прпавильними 

66. Основною монетою грошового господарства періоду 

розвинутого Середньовіччя (середина VІІІ - кінець ХІІІ ст.) 

був: 

а) флорин 

б) пфенінг 



в) денарій 

г) дукат 

67. На території якого державного утворення було проведено 

грошову реформу, що закріпила панування срібного 

монометалізму? 

а) Королівство Свевів 

б) Королівство Франків 

в) Генуя 

г) Флоренція 

68. Як у Генуї називали операцію, за якої компаньйон, що 

залишався в місті, вносив дві третини необхідного капіталу, 

купець, який вирушав у плавання, - решту, а прибуток 

ділився порівну? 

а) колеганца 

б) компанія 

в) коменда 

г) коменданта 

69. Міністеріалами у середньовічній Європі були: 

а) дрібні васали 

б) вільні землевласники, що проживали в місті 

в) раби, відпущені на свободу 

г) усі відповіді правильні 

 

70. Як називалася срібна арабська монета, запроваджена 

наприкінці VII ст.: 

а ) дирхем; 

б) денарій; 

в) дукат 

г) таллер 

71. Які гривні перебували в обігу у XII—XV ст. і почали 

називатися рублями: 

а) київські 

б) новгородські 

в) литовські 

г) московські 

72. Які гроші використовувались в Київській Русі? 

а) куна 

б) ногата 



в) резана 

г) усі відповіді правильні 

73. «Безмонетний період» у Київській Русі тривав 

а) XII, XIII та частково XIV ст. 

б) ІХ-XI ст. 

в) V-X та частково XI ст. 

г) немає правильної відповіді 

74. Як у Київській Русі називався відсоток, розміри якого були 

значними? 

а) рези 

б) рости 

в) лихва 

г) немає правильної відповіді. 

75. Які монети стали прототипами для майбутніх монет 

руських князів: 

а) дирхеми; 

б) візантійські соліди; 

в) дукати 

г) денарії 

76. Які гривні були перехідним типом від київських до 

новгородських: 

а) чернігівські 

б) новгородські 

в) литовські 

г) московські 

77. Згідно основного припущення, назва «гривня» походить 

від… 

а) прикраси 

б) предмету посуду 

в) назви інструмента 

г) назви місцевості 

78. У період зародження кредитних відносин у Київській Русі 

відсотки мали назву: 

а) рези 

б) рости 

в) лихва 

г) усі відповіді правильні 

79. Що у Київській Русі було основним джерелом доходів 



князівської  

скарбниці? 

а) мито 

б) данина 

в) рези 

г) лихва 

80. В основі грошової системи Київської Русі лежала монета: 

а) дирхем; 

б) солід; 

в) гривня 

г) куна 

81. Які гривні використовувалися для розрахунків із монголо- 

татарами: 

а) татарські 

б) новгородські 

в) литовські 

г) чернігівські 

82. Стандартом для гривні слугувала фіксована вага… 

а) денарія 

б) дирхеми 

в) рубля 

г) дуката 

83. Як у Київській Русі називався відсоток, який встановлювався 

при запозиченні капіталу на рік, при цьому місячний 

відсоток скасовувався? 

а) річний рез 

б) третний рез 

в) третний рост 

г) річний рост 

84. Як у Київській Русі називався спосіб стягування данини, 

коли її привозили в Київ? 

а) повоз 

б) полюддя 

в) вира 

г) лихва 
85. Які гривні, що перебували в обігу з кінця XI до XIII ст., були 

найбільш поширеними на територіях південної та південно-

західної Русі: 

а) київські; 



б) новгородські; 

в) литовські 

г) московські 

86. Згідно з каноном якої релігії на монеті не було зображень? 

а) християнство 

б) іудаїзм 

в) іслам 

г) буддизм 

87. Якої форми була найбільш поширена гривня? 

а) круглої 

б) прямокутної 

в) п’ятикутної 

г) шестикутної 

88. Як у Київській Русі називався відсоток, який брався у разі 

запозичення грошей більше, ніж на два роки? 

а) річний рез 

б) третний рез 

в) третний рост 

г) річний рост 

89. Як у Київській Русі називався спосіб стягування данини, коли 

князі або князівські дружини самі їздили за нею? 

а) повоз 

б) полюддя 

в) вира 

г) лихва 

90. Які гроші перебували в обігу на території Галицької Русі поряд з 

празькими грошима у XVI ст.: 

а) напівгроші; 

б) флорини; 

в) гривні; 

г) рублі? 

91. Як називалися монети, які карбували в 1338 р. за часів Казимира 

Великого: 

а) краківські гроші 

б) українські гривні 

в) злоті 

г) флорини 

92. Яке місто в Польщі було центром банківської справи: 

а) Краків; 

б) Варшава; 

в) Познань 

г) Люблін 

93. Хто в 1658 р., ставши гетьманом, уклав з Польщею та Литвою 

Гадяцьку угоду, за якою на території Київського, Брацлавського 

та Чернігівського воєводств створювалося Велике князівство 



Руське, яке могло карбувати власну монету для оплати 

козацького війська: 

а) Б. Хмельницький; 

б) І. Виговський; 

в) І. Самойлович 

г) І. Мазепа 

94. Чим була зумовлена необхідність кредиту (у XVI—XVIII ст)? 

а) зростанням промислового виробництва 

б) зникненням мит 

в) відсутністю в купців вільних коштів 

г) немає правильної відповіді 

 
95. Яка грошова одиниця дорівнювала 100 чеським грошам: 

а) флорин 

б) рубль 

в) злотий 

г) дукат 

96. Який новий вид монет було запроваджено в 1614 р.: 

а) копійка; 

б) цент; 

в) півторак 

г) стотинка 

97. Найпоширенішою золотою монетою козацько-гетьманської доби 

була: 

а) дирхем 

б) динарій 

в) левендальдер 

г) флорин 

98. Хто з гетьманів наслідував турецькі й татарські монети у Валахії 

та польські чехи у с. Лисянка: 

а) Б. Хмельницький; 

б) І. Виговський; 

в) І. Самойлович 

г) П. Дорошенко 

99. Згідно Магдебургзького права, хто мав право встановлювати 

розміри податків та мита, відміняти їх чи звільняти від них 

окремих громадян? 

а) король 

б) губернатор 

в) міський голова чи бургомістр 

г) немає правильної відповіді 

 

 

100. Яке головне завдання передбачалося грошовою 



реформою в Польщі від 15 жовтня 1526 р.: 

а) стабілізація власної валютної системи 

б) об’єднання власної валютної системи з литовською та іншими 

європейськими 

в) введення нової грошової одиниці 

г) уніфікація різноманітних грошових систем 

 

101. З якого матеріалу виготовляли київські монети: 

а) із золотого плющеного дроту 

б) із срібного плющеного дроту 

в) з мідного плющеного дроту 

г) з добутих злитків 

102. Як називали турецькі піастри, які внаслідок жвавої 

торгівлі українських козаків із південними народами 

потрапляли на Запорозьку Січ: 

а) дирхем; 

б) динарій; 

в) лев 

г) гривня 

103. Як співвідносились за якістю польські та чеські монети? 

а) основні номінали литовського карбування були вищі за якістю від 

польських 

б) основні номінали польського карбування були вищі за якістю від 

литовських 

в) однакова якість 

г) залежно від історичного періоду якіснішими були змінно одні чи 

інші 

104. Який був розмір помірного (був сталим і декілька 

століть не змінювався)?  

а) два гроші за одну одиницю товару 

б) один півторак за одиницю товару 

в) одна гривня за одиницю товару 

г) гріш за одиницю товару 

 

105. Який новий вид монет було запроваджено в 1614 р.: 

а) копійка; 

б) цент; 

в) півторак 



г) стотинка 

106. Як називали турецькі піастри, які внаслідок жвавої 

торгівлі українських козаків із південними народами 

потрапляли на Запорозьку Січ: 

а) дирхем; 

б) динарій; 

в) лев 

г) гривня 

107. Яка грошова одиниця дорівнювала 100 чеським грошам: 

а) флорин 

б) рубль 

в) злотий 

г) дукат 

108. Згідно Магдебургзького права, хто мав право 

встановлювати розміри податків та мита, відміняти їх чи 

звільняти від них окремих громадян? 

а) король 

б) губернатор 

в) міський голова чи бургомістр 

г) немає правильної відповіді 

109. Найпоширенішою золотою монетою козацько-

гетьманської доби була: 

а) дирхем 

б) динарій 

в) левендальдер 

г) флорин 

110. Величезна кількість мідних копійок, значне зростання 

цін, бездіяльність царя стосовно фальшивомонетників 

призвели до зростання невдоволення серед простого люду, 

який 1662 р. підняв повстання в Москві, що дістало назву: 

а) жовтнева революція 

б) срібний бунт 

в) мідний бунт 

г) немає правильної відповіді 

111. У 1700 р. з'явилася нова мідна монета - денга, яка 

становила: 

а) чверть копійки 

б) восьму частину копійки 



в) півкопійки 

г) копійку 

112. Першими паперовими грошима на території Російської 

імперії вважаються  

а) асигнації Катерини ІІ 

б) казначейські білети Петра І 

в) рублі 

г) гривні 

113. Розмінними монетами (карбувалися з мідно-нікелевого 

сплаву) на українських територіях, що перебували в складі 

Австро-угорської імперії були…  

а) талери 

б) гелери 

в) дукати 

г) гривні 

114. Одним із найважливіших центрів страхування 

Російської імперії було місто… 

а) Київ 

б) Харків 

в) Львів 

г) Одеса 
115. Грошова реформа, яку провів цар Петро І, тривала: 

а) з 1689 р. по 1718 р. 

б) з 1698 р. по 1718 р. 

в) з 1698 р. по 1717 р. 

г) немає правильної відповіді 

116. У 1700 р. з'явилася нова мідна монета - полушка, яка 

становила: 

а) чверть копійки 

б) восьму частину копійки 

в) півкопійки 

г) копійку 

117. У 1895—1897 рр. міністр фінансів С. Ю. Вітте провів грошову 

реформу, якою передбачалось перехід до: 

а) срібного стандарту 

б) біметалізму 

в) золотого монометалізму 

г) золотодевізного стандарту 

118. Хто із керівників Російської імперії в 1781 р. видав «Статут 

купецького судноплавства»? 

а) Петро І 



б) Микола І 

в) Катерина II 

г) Катерина І 

119. Закон про проведення страхування життя державними 

ощадними касами був прийнятий 

а) у 1606 р.  

б) у 1706 р. 

в) у 1806 р. 

г) у 1906 р. 

 

120. Якими монетами була представлена у грошовому обігу 

металева грошова система на українських землях у складі 

Російської імперії? 

а) золотими 

б) срібними та мідними  

в) платиновими монетами 

г) усі відповіді є правильними 

121. У 1700 р. з'явилася нова мідна монета - півполушка, яка 

становила: 

а) чверть копійки; 

б) восьму частину копійки; 

в) півкопійки. 

г) копійку 

122. В результаті проведення грошової реформи мінстром 

фінансів Вітте у 1895-1897 роках було запроваджено: 

а) вільний обмін кредитних білетів на золоту монету з розрахунку один до 

одного 

б) зменшено золотий вміст рубля на третину 

в) обмежено випуск кредитних білетів 

г) усі відповіді правильні 

123. Що приймалося на страхування у другій половині XIX ст.? 

а) широкий спектр страхових послуг (будівлі, тварини, посіви, меблі, одяг, 

засоби транспорту, вантажі та ін) 

б) лише страхування майна 

в) лише страхування здоров’я                                                                                                                                                      

г) лише страхування відповідальності 

124. Яка частка українських фінансових установ у загальному 

обсязі банківництва в Російській імперії? 

а) до 5% 

б) до 10% 

в) 15-37 % 

г) понад 50% 

 

  

125. В результаті проведення грошової реформи мінстром 



фінансів Вітте у 1895-1897 роках було запроваджено: 

а) вільний обмін кредитних білетів на золоту монету з розрахунку один 

до одного 

б) зменшено золотий вміст рубля на третину 

в) обмежено випуск кредитних білетів 

г) усі відповіді правильні 

126. Яка частка українських фінансових установ у 

загальному обсязі банківництва в Російській імперії? 

а) до 5% 

б) до 10% 

в) 15-37 % 

г) понад 50% 

127. Одним із найважливіших центрів страхування 

Російської імперії було місто… 

а) Київ 

б) Харків 

в) Львів 

г) Одеса 

128. Першими паперовими грошима на території Російської 

імперії вважаються  

а) асигнації Катерини ІІ 

б) казначейські білети Петра І 

в) рублі 

г) гривні 

129. Розмінними монетами (карбувалися з мідно-нікелевого 

сплаву) на українських територіях, що перебували в складі 

Австро-угорської імперії були…  

а) талери 

б) гелери 

в) дукати 

г) гривні 

 

130. Чому дорівнював один долар США після того, як 1 

березня 1950 р. Рада Міністрів СРСР прийняла Постанову 

«Про переведення курсу рубля на золоту основу і про 

підвищення курсу рубля стосовно до іноземних валют», за 

якою встановлювався золотий вміст рубля на рівні 0,222168 г 

щирого золота: 



а) 4 руб 

б) 10 руб. 

в) 5 руб. 30 коп 

г) 8 руб. 

131. Який банк почав діяльність 16 листопада 1921 р., а 

основними його завданнями визначалися кредитування 

промисловості, сільського господарства, товарообігу та 

впорядкування грошового обігу: 

а) Державний банк РРФСР 

б) Промисловий банк РРФСР 

в) Кооперативний банк РРФСР 

г) Ощадбанк СРСР 

132. Як називалася золота монета, випущена Радянським 

урядом у 1923 році, здебільшого для розрахунків з іншими 

країнами? 

а) рубль 

б) червінець 

в) купон 

г) карбованець 

133. З якою метою реформою 1947 року встановлювався 

різний курс обміну для різних категорій грошової маси? 

а) щоб могти збільшити місткість золота в валюті 

б) від реформи найбільше повинні були виграти чесні трударі, що 

мали, як правило, на рахунках в ощадкасах до 3000 карбованців 

в) щоб продемонструвати класову відмінність між різними категоріями 

населення 

г) щоб підтримати фінансові можливості партії 

134. В чому полягала відмінність радянського страхування 

від страхування в країнах ринкової економіки? 

а) наявності обов’язкового страхування 

б) в СРСР страхові внески застрахованих йшли на збільшення 

страхового фонду й ними держава користувалася відповідно до своїх 

потреб 

в) існуванні поділу на майнове та особове страхування 

г) не було відмінностей 

135. У якому році Рада Міністрів Української РСР з метою 

захисту інтересів споживачів, особливо соціально 

незахищеного населення, прийняла Постанову «Про захист 



споживчого ринку в Українській РСР», яка передбачала 

продаж продовольчих і непродовольчих товарів 

здійснювати з використанням карток споживача з 

купонами: 

а) 1990 р. 

б) 1960 р. 

в) 1985 р 

г) 1947 р. 

136. Яка грошова одиниця була на півдні України, що 

ввійшов до складу Румунії (Північна Буковина та Південна 

Бессарабія)? 

а) гелер 

б) лея 

в) пенге 

г) рубль 

137. Яка основна валюта перебувала в обігу на території 

сучасної України під час Другої світової війни? 

а) рубль 

б) червінець 

в) купон 

г) карбованець 

138. Що з переліченого не підлягало обов’язковому 

страхуванню в УРСР (відносилось до добровільного)? 

а) страхування пасажирів транспорту 

б) страхування від нещасних випадків 

в) різні форми соціального забезпечення 

г) державне майно, що здавалось в оренду громадянам 

139. Чи можна вважати, що грошова реформа 1947 р. у СРСР 

досягла своєї мети? 

а) так, повністю 

б) так, але супроводжувалася низкою зловживань місцевої партійної 

верхівки та різними махінаціями 

в) ні 

г) ні, але її результати призвели до інших позитивних наслідків 

140. За яким курсом постанова Ради Міністрів від 4 травня 

1960 р. «Про зміну масштабу цін і заміну грошей, що 

перебували в обігу, на нові» передбачала деномінацію 

рубля: 



а) 5 до 1 

б) 10 до 1 

в) 2 до 1 

г) немає правильної відповіді 

141. Яка нова валюта була введена на території Закарпаття у 

1925 році? 

а) гелер 

б) лея 

в) пенге 

г) рубль 

142. Яке місто було головним емісійним центром на 

території сучасної України під час Другої світової війни? 

а) Київ 

б) Рівне 

в) Харків 

г) Львів 

143. Що з переліченого підлягало обов’язковому 

страхуванню в УРСР? 

а) страхування в колгоспах на племінну худобу,  

б) страхування в колгоспах на урожай садів і сільськогосподарську 

техніку 

в) страхування пасажирів транспорту 

г) страхування на випадок смерті або втрати працездатності 

144. Який обсяг грошових доходів після оподаткування 

громадяни отримували у формі листів з купонами у 1990 

році? 

а) 20% 

б) 40% 

в) 50% 

г) 70%. 

145. Як називалася золота монета, випущена Радянським 

урядом у 1923 році, здебільшого для розрахунків з іншими 

країнами? 

а) рубль 

б) червінець 

в) купон 

г) карбованець 

146. Що з переліченого не підлягало обов’язковому 



страхуванню в УРСР (відносилось до добровільного)? 

а) страхування пасажирів транспорту 

б) страхування від нещасних випадків 

в) різні форми соціального забезпечення 

г) державне майно, що здавалось в оренду громадянам 

147. Яка основна валюта перебувала в обігу на території 

сучасної України під час Другої світової війни? 

а) рубль 

б) червінець 

в) купон 

г) карбованець 

148. Яке місто було головним емісійним центром на 

території сучасної України під час Другої світової війни? 

а) Київ 

б) Рівне 

в) Харків 

г) Львів 

149. Яка нова валюта була введена на території Закарпаття у 

1925 році? 

а) гелер 

б) лея 

в) пенге 

г) рубль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


	37. Банкіри та їхні клієнти в Стародавній Греції були повністю захищені юридично:
	38. Плата за обмін монет у давньогрецькій трапезі називалася:
	39. Діяльність трапез почали вважати почесним заняттям:
	40. До основних монетних номіналів Старадавнього Риму не відносять:

