
IV. Зразки тестових завдань 
Тестування № 1 на тему „Розвиток фінансів, податків та банківської справи з 

найдавніших часів до сучасності (провідні держави світу та Україна)” проводиться на 
сьомому тижні. Воно передбачає перевірку вміння студентів самостійно опрацювати 
запропоновану тему та спрямовано на виявлення рівня засвоєння студентами основних 
понять та фактів, що містить вивчений матеріал. 

Основна література до тестування № 1. 
Лановик Б.Д. та інші. Історія господарства: Україна і світ. – К., 1995. - С. 12, 16, 23-27, 

58-62, 81-90, 94-95, 101-104, 174-180, 185-187, 200, 210-213, 223-224, 303-330 (вибірково), 
334-338, 346-347, 362-422 (вибірково), 447-453. 

Тестування № 2 на тему „Економічний розвиток у ХХ ст. Соціально-економічна 
політика провідних країн світу та України)”. 

 
1. Грошова реформа Є. Канкріна передбачала: 

а) введення паперових асигнацій;   
б) введення десяткової монетної системи; 
в) запровадження золотого стандарту рубля;   
г) введення розмінних на срібло кредитних білетів; 
д) заборону вивозу золота й срібла за кордон. 
 

2. Як називався основний поземельний податок у Речі Посполитій? 
а) ланове;  б) стація;  в) кварта;  г) шос;  д) побір. 

 
3. Давньоримська срібна монета:  

а) драхма;  б) асс;  в) денарій; г) талер;  д) солід. 
 
4. Головна грошова одиниця Гетьманської держави П. Скоропадського: 

а) рубль;  б) карбованець;  в) гривня;  г) червонець;  д) шаг. 
 
5. Знайдіть помилку. В Російській імперії наприкінці ХІХ ст. акцизом обкладалися такі 

види товарів: 
а) алкогольні напої;  б) олія;  в) цукор;  г) тютюн;  д) сірники. 

 
6. Яка з давньогрецьких колоній у Північному Причорномор’ї чеканила золоті статери?  

а) Ольвія;  б) Херсонес;  в) Тіра;  г) Боспорське царство;  д) Трапезунд. 
 
7. Що таке показанщина? 

а) податок на тютюн;  
б) податок на продаж алкогольних напоїв;  
в) податок на вироблення алкогольних напоїв;  
г) мито на вивіз горілки за межи України;  
д) мито на ввіз горілки у межи України. 

 
8. Головна грошова одиниця у Речі Посполитій після реформи С. Баторія (1580):  

а) денарій;  б) грош;  в) шеляг;  г) злотий;  д) дукат. 
 
9. У Радянській державі золотий стандарт був запроваджений грошовою реформою... 

а) 1919 р.;  б) 1922 р.;  в) 1936р.;  г) 1947 р.;  д) 1961 р. 
 
10. В якому місті в 1598 р. була заснована перша в Європі Страхова палата? 



а) Генуя;  б) Лондон;   в) Антверпен;  г) Венеція;   д) Амстердам. 
 

11. Грошова реформа С.Ю. Вітте в Російській імперії була проведена в: 
а) 1810 р.;  б) 1843 р.;  в) 1862 р.;  г) 1897 р.;  д) 1911 р. 

 
12. В якій державі в ХVI ст. існував регулярний податок на викуп полонених? 

а) Польща;   б) Велике князівство Литовське;   в) Московське царство; 
г) Запорозька Січ;  д) Кримське ханство. 

 
13. Знайдіть помилку. В другій половині XVIII ст. в Російській імперії існували такі банки: 

а) Дворянський;    б) Купецький;  в) Селянський; 
г) Державний позиковий; д) Державний Асигнаційний. 

 
14. Яку назву на українських землях у XVIII ст. мав податок на утримання російської армії? 

а) стація;   б) кварта;  в) рації;  г) консистенські дачки;  д) побір. 
 
15. В якому році почала функціонувати Бреттон-Вудська міжнародна валютна система? 

а) 1919 р.;  б) 1924 р.;  в) 1933 р.;  г) 1946 р.;  д) 1974 р.  
 
16. На які роки припадає реалізація плану Маршала в Західній Європі? 

а) 1924-1929;  б) 1930-1933;  в) 1946-1951;  
г) 1946-1949;  д) 1948-1951. 

 
17. Знайдіть помилку. Основні заходи політики голізму: 

а) індикативне планування;   б) інтеграція економіки Франції до ЄЕС; 
в) грошова реформа (девальвація франка); г) значне скорочення прямих податків; 
д) політика “дирижизму”. 
 

18. В якому році у США прийняли закон Вагнера (“Національний Акт про трудові 
відносини”), що встановлював мінімум заробітної плати, 44-годинний робочий тиждень, 
пенсії по віку, соціальні виплати по безробіттю? 
а) 1924;  б) 1929;  в) 1933;  г) 1935;  д) 1938. 

 
2. Знайдіть помилку. Основні заходи Непу: 

а) стабілізація грошового обігу на основі золотого стандарту; 
б) денаціоналізація важкої промисловості, банків та залізниць; 
в) розвиток кооперативного руху; 
г) децентралізація управління;  
д) залученням іноземного капіталу у формі концесій. 

 
3. Яка з названих країн не отримувала допомоги за планом Маршалла? 

а) Іспанія;  б) Італія;  в) Греція; г) Норвегія;   д) Японія. 
 

4. Знайдіть помилку. Для політики рейганоміки характерні такі риси: 
а) застосування податків як головного інструменту фіскальної політики; 
б) обмеження прав профспілок та заборона страйків; 
в) скорочення соціальних витрат; 
г) відмова від індикативного планування;  
д) зменшення податків на прибуток з корпорацій. 
 

5. В якому році було утворено інтеграційне об’єднання АСЕАН? 
а) 1949;  б) 1955;  в) 1960;  г) 1967;  д) 1973. 
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6. Знайдіть помилку. Економічна політика “третього рейху” в Німеччині передбачала: 

а) загальну мілітаризацію економіки Німеччини; 
б) стимулювання імпорту товарів та зменшення експорту в соціалістичні країни; 
в) зрощення державного апарату та монополістичного капіталу; 
г) запровадження загальної трудової повинності; 
д) картелізацію економіки. 
 

7. Виберіть правильну абревіатуру. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі: 
а) ОПЕК;   б) АСЕАН;  в) НАФТА;  г) ЛАВТ;  д) РЕВ. 

 
8. Знайдіть помилку. Японське економічне диво стало можливим внаслідок: 

а) проведення земельної реформи;  б) розпуску дзайбацу (холдінгів); 
в) експорту технологій;    г) запровадження індикативного планування; 
д) зниження витрат на оборону завдяки військово-політичному союзу із США. 
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