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Урок 74 

Тематичне оцінювання по модулю 4 

За запитаннями оберіть правильні відповіді; у таблицях визначте 

відповідність за поняттями. 

 

53. Фінансові 

відносини 

а) сукупність документів, в яких міститься інформація 

про фінансові показники 

54. Фінансове 

планування 

б) система фінансових показників, які призначені для 

прийняття рішень і розраховані на конкретних 

користувачів 

55. Планування в) система управління фінансовими відносинами 

підприємства через фінансові важелі і з допомогою 

фінансових методів 

56. Фінансова 

інформація 

г) інвестування, кредитування, оподаткування, 

страхування, система фінансових важелів тощо 

57. Фінансова 

звітність 

д) планування фінансових ресурсів і фондів грошових 

коштів 

58. Фінансовий 

механізм 

є) процес, що забезпечує збалансовану взаємодію 

окремих видів ресурсів у рамках обраного об'єкта 

управління, з допомогою якого визначаються пропорції 

і темпи росту 

59. За яке порушення податкового законодавства встановлено підвищену 

відповідальність платника податків: 

а) порушення терміну подання бухгалтерської звітності; 

б) порушення терміну складання податкової декларації; 

в) приховання об'єкта оподаткування; 

г) несвоєчасне перерахування податку до бюджету; 
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д) порушення терміну подання платіжного доручення на сплату податку 

до бюджету. 

60. Які фактори впливають на розмір ставки податку з власників 

транспортних засобів? 

а) потужність двигуна автомобіля; 

б) пробіг автомобіля; 

в) екологічний стан автомобіля; 

г) час випуску (виробництва) автомобіля; 

д) вантажопідйомність автомобіля. 

61. Які фактори впливають на термін сплати податку "акцизний збір"? 

а) величина акцизного збору в ціні продукції; 

б) умови реалізації підакцизної продукції; 

в) рентабельність продукції; 

г) загальна сума акцизного збору, що її сплачує платник податку, та вид 

підакцизного товару; 

д) вид підакцизного товару. 

62. Оподаткування а) означає, що всі платники податку сплачують 

однакову ставку, незалежно від величини доходу 

63. Прогресивний 

податок 

б) податок на різницю між вартістю проданих 

фірмою товарів і вартістю товарів, куплених 

фірмою в інших фірм 

64. Пропорційний 

податок 

в) податок, який впливає більшою мірою на 

населення з низькими доходами і меншою мірою 

на населення, що отримує високі доходи 

65. Регресивний 

податок 

г) вид податків, що сплачуються з окремих товарів 

у зв'язку з їх високою доходністю або монополією 

держави на їх виробництво 
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66. Податок на додану 

вартість 

д) податок, що передбачає вилучення більшої 

ставки податку з високих доходів і меншої з 

низьких 

67. Податок е) обов'язковий внесок до бюджету, який 

здійснюється платником податку, у відповідності із 

законодавчими актами 

68. Акцизний збір є) метод розподілу доходів між підприємствами, 

громадянами й державою 

69. Прямі податки ж) збільшують ціну товару, так як 

відшкодовуються покупцем 

70. Непрямі податки з) встановлюється безпосередньо на доход чи 

майно платника податку 
71. Податкова пільга і) виключення із правила, передбачені законом з 

урахуванням платоспроможності, участі в 

суспільному виробництві й інших факторів. 

72. Назвіть фактори, які впливають на розмір ставки податку на землю в 

населеному пункті (ставка з одиниці земельної площі): 

а) кількість населення в місті; 

б) призначення земельної ділянки (її використання); 

в) розмір земельної ділянки; 

г) розміщення земельної ділянки в межах міста; 

д) ефективність використання земельної ділянки. 

73. Об'єктом для визначення відрахувань на державне пенсійне страхування 

є: 

а) балансовий прибуток підприємства; 

б) фонд споживання; 

в) основна і додаткова заробітна плата; 

г) сума нарахованих дивідендів; 

д) витрати на оплату праці. 


