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Тематичне оцінювання по модулю 2 

За запитаннями оберіть правильні відповіді; у таблицях визначте 

відповідність за поняттями. 

16. Звичайна діяльність підприємств поділяється на: 

а) операційну, інвестиційну та фінансову; 

б) операційну та інвестиційну; 

в) операційну та фінансову; 

г) інвестиційну та фінансову. 

17. Внутрішні грошові надходження включають: 

а) виручку від реалізації продукції, робіт, послуг; 

б) доходи від фінансових інвестицій; 

в) доходи від позареалізаційних операцій;  

г) усі відповіді неправильні. 

18. Валовий дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг — це: 

а) грошовий вираз заново створеної вартості; 

б) виручка, що включає непрямі податки і збори; 

в) виручка, що не включає непрямі податки і збори; 

г) всі відповіді правильні. 

19. Чистий дохід (виручка) — це: 

а) виручка від реалізації, що не включає непрямі податки і збори; 

б) виручка, що включає непрямі податки і збори; 

в) виручка від реалізації за мінусом собівартості реалізованої продукції; 

г) виручка від реалізації за мінусом собівартості виробленої продукції'. 

20. Валовий прибуток — це: 

а) виручка від реалізації за мінусом собівартості реалізованої продукції; 

б) виручка від реалізації за мінусом собівартості виробленої продукції; 
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в) загальний прибуток діяльності підприємства. 

21. Банкрутство а) фінансова стратегія управління фондами 

грошових коштів підприємств з метою накопичення 

капіталу, достатнього для фінансування 

розширеного відтворення 

22. Санація б) здатність активів підприємства до швидкої і 

беззбиткової зміни форм власності 

23. Ліквідаційна 

процедура 

в) метод фінансування, що забезпечує 

відшкодування поточних витрат за рахунок 

отриманих доходів 

24. Ліквідність 

підприємства 

г) процес визнання підприємства-боржника 

неплатоспроможним 

25. Самоокупність д) сукупність заходів щодо оздоровлення 

фінансового стану підприємства і запобігання 

банкрутства 

26. Самофінансування є) примусова ліквідація підприємства-боржника на 

ухвалу арбітражного суду або добровільну 

ліквідацію підприємства під контролем кредиторів 

27. Обігові кошти підприємства — це: 

а) гроші в касі підприємства, на розрахункових і валютних рахунках, у 

розрахунках; 

б) кошти, авансовані у виробничі оборотні фонди та фонди обігу; 

в) оборотні активи; 

г) предмети праці; 

д) оборотні активи та предмети праці. 

28. Оборотні виробничі фонди – це: 

а) обігові кошти у виробництві; 

б) обігові кошти у виробництві та готовій продукції; 

в) обігові кошти у виробничих запасах; 
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г) обігові кошти у виробничих запасах і у виробництві; 

д) незавершене виробництво. 

29. Яка частина обігових коштів обслуговує сферу обігу? 

а) готова продукція на складі; 

б) готова продукція, грошові засоби й кошти в розрахунках; 

в) грошові засоби на рахунках у банку і касі, у розрахунках, 

дебіторська заборгованість; 

г) готова продукція, що відвантажена; 

д) грошові засоби. 


