
Тематичні завдання на тему «Податки, їх еволюція та теорії» 

 

І. Питання, на які треба коротко письмово дати відповідь: 

1)Еволюція податків 

2)Концепції розвитку теорій податків 

ІІ. Виконати тестові завдання: 

Тести 

1. У рабовласницькому ладі податки стягувалися:  

а) у вигляді оброку;  

б) грошима;  

в) у вигляді трудових повинностей;  

г) участю у суспільних заходах  

2. Другий етап еволюції оподаткування характеризується:  

а) нерозвиненістю і випадковим характером податків;  

б) тим, що податки стають постійним джерелом державних доходів;  

в) тим, що податки стають основним джерелом доходів бюджету;  

г) тим, що основна роль відводиться прямим податкам  

3. Домени як основний вид державних доходів епохи раннього середньовіччя 

– це:  

а) фіскальні права, дохідні прерогативи казни, які остання брала в своє 

виняткове користування, вилучивши їх з приватного обороту;  

б) доходи від використання державного майна, казенних земель і лісів;  

в) різновид податку на нерухоме майно;  

г) частина зі всього, що добувала своєю працею людина  

4. Перші ознаки сучасної податкової системи з’явилися у:  

а) Стародавній Греції;  

б) Стародавньому Римі;  

в) Стародавньому Єгипті;  

г) Східній Європі  



5. На третьому етапі еволюції оподаткування у структурі податкових систем 

розвинутих країнах акцент робиться на переважанні:  

а) соціальних платежів;  

б) непрямих податків; 

 в) прямих податків;  

г) майнових податків  

6. До теорій обміну відносяться:  

а) теорія жертви;  

б) теорія податку як страхової премії;  

в) теорія економіки суспільного сектору;  

г) теорія економіки пропозиції;  

7. Назвіть вчених, які розвинули принципи оподаткування А. Сміта:  

а) А. Вагнер;  

б) Дж. Стігліц; 

в) А. Пігу; 

 г) Дж. Мак-Куллох  

8. У ..... теорії податки вважаються головним важелем регулювання 

економіки і виступають однією зі складових її успішного розвитку:  

а) класичній;  

б) кейнсіанській;  

в) неокласичній;  

г) атомістичній  

9. До неокласичної теорії можна віднести:  

а) теорію глобалізації;  

б) теорію раціональних очікувань;  

в) теорію економіки суспільного сектору;  

г) теорію демократичного оподаткування  

10. Обґрунтування положення, за яким прогресивні податкові ставки 

породжують більш високий податковий тягар, ніж пропорційні; і зібраний 



дохід при пропорційному податку менше ніж той, який міг би бути зібраний з 

тієї ж бази при регресивній ставці оподаткування, належить економістам:  

а) П. Леруа-Больє і Р. Стурму;  

б) Е. Аткінсону і Дж. Стігліцу; 

 в) Дж. Бреннану і Дж. Б’юкенену;  

г) Ф. Кене і О. Мірабо  

11. Податок – це:  

а) плата, яка стягується з юридичних і фізичних осіб державними органами за 

право участі, користування будь-чим або за право здійснення тієї або іншої 

діяльності;  

б) платіж у грошовій формі;  

в) плата, яка стягується з юридичних і фізичних осіб за здійснення в їх 

інтересах державними органами певних дій;  

г) обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що 

справляється з юридичних і фізичних осіб  

12. Реалізація фіскальної функції податків пов’язана з:  

а) контролем за дотриманням податкового законодавства; 

б) регулюванням грошових доходів між юридичними та фізичними особами, 

сферами і галузями економіки, державою в цілому та її територіальними 

утвореннями, досягненням рівноваги між попитом і накопиченням;  

в) формуванням доходної частини бюджету і створенням матеріальних умов 

для функціонування держави та задоволення загальносуспільних потреб; 

 г) перерозподілом національного доходу між різними соціальними 

верствами і групами населення, а також між сферами та галузями народного 

господарства, що здійснюється з метою виконання державою своїх 

соціально-економічних і загальнонаціональних функцій  

13. Назвіть функції, які виконують податки:  

а) контрольна;  

б) фіскальна;  

в) розподільна;  



г) регулююча  

14. За характером використання податки поділяються на:  

а) загальні;  

б) прямі;  

в) спеціальні;  

г) регулярні  

15. За правовою ознакою податки поділяються на:  

а) власні;  

б) звичайні;  

в) місцеві; 

г) загальнодержавні 

 

ІІІ. Додатково можна скласти кросворд або створити презентацію 

на цю тему (їх теж надіслати мені. Якщо це кросворд, то сам кросворд, 

питання та відповіді до нього) 

 

 


