
Фінанси підприємства 

Максютенко Ірина Євгеніївна 

irikmax@gmail.com 

06.04.2021 

Група М-1 
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Тематичне оцінювання по модулю 3 

За запитаннями оберіть правильні відповіді; у таблицях визначте 

відповідність за поняттями. 

30. Ліквідність а) здатність підприємства своєчасно і повністю 

виконати свої платіжні зобов'язання 

31. Фінансова сталість б) наявність умов для отримання кредиту і 

здатність своєчасно повернути взяту позичку 

32. Кредитоспроможність в) такий рух грошових коштів, який забезпечує 

постійне перевищення надходжень коштів над їх 

витратами 

33. Платоспроможність г) здатність підприємства розраховуватися за 

своїми фінансовими зобов'язаннями шляхом 

перетворення активів на гроші 

34. Неліквіди д) сума боргів на користь підприємства від 

юридичних або фізичних осіб, що виникають в 

результаті господарських операцій 

35. Дебіторська 

заборгованість 

е) зайві або непотрібні підприємству товарно-

матеріальні цінності, що значаться на його 

балансі 

36. Коефіцієнт поточної 

ліквідності 

є) характеризує здатність підприємства 

розраховуватися по своїх зобов'язаннях 

37. Коефіцієнт ліквідності ж) характеризує здатність підприємства 

терміново розраховуватися по своїх зобов'язаннях  

38. Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

з) характеризує своєчасність виконання своїх 

зобов'язань перед кредитною системою 
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39. Співвідношення 

короткострокової 

дебіторської та 

кредиторської 

заборгованостей 

і) характеризує здатність підприємства 

розраховуватися по своїх зобов'язаннях у 

перспективі 

40. Відношення кредитів, 

які погашені у строк, до 

загальної суми кредитів 

ї) характеризує здатність підприємства 

розраховуватися з кредиторами за рахунок 

дебіторів, якщо ця заборгованість не перевищує 

один рік 

41. Коефіцієнт довго-

строкового залучення 

позичкових коштів 

к) характеризує частку довготермінових позик, 

залучення для фінансування активів підприємства 

поряд з власними засобами. 

42. Знайдіть правильне визначення економічної сутності прибутку. 

а) прибуток це частина реалізованого додаткового продукту; 

б) прибуток це частина реалізованого необхідного продукту; 

в) прибуток це фінансовий результат основної діяльності підприємства; 

г) прибуток це фінансовий результат основної та інших видів діяльності 

підприємства; 

д) прибуток це кошти, отримані від фінансових інвестицій. 

43. Назвіть, що не входить до складу балансового прибутку підприємства: 

а) прибуток від реалізації товарної продукції; 

б) сума отриманих штрафів від інших суб'єктів господарювання; 

в) відсотки, нараховані на депозитному рахунку підприємства в банку; 

г) надходження боргів, списаних раніше як безнадійні; 

д) кредиторська заборгованість перед державними підприємствами, щодо 

якої сплинув термін позивної давності. 

44. Назвіть фактори, що не впливають на обсяг прибутку від реалізації 

товарної продукції: 

а) зниження собівартості товарної продукції; 
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б) зміна обсягу нарахованих амортизаційних відрахувань; 

в) підвищення ставок акцизного збору; 

г) скорочення залишків нереалізованої продукції на кінець року; 

д) зниження ставки ПДВ на продукцію підприємства та збільшення 

обсягу виробництва товарної продукції. 

45. Собівартість а) показник, що характеризує частку прибутку в 

одному із вартісних оціночних показників 

46. Кошторис б) правовідносини, що виникають з приводу во-

лодіння, користування і розпорядження майном 

47. Власність в) показник, що характеризує відношення отриманого 

доходу до базового показника 

48. Підприємницька 

діяльність 

г) фінансовий документ, що містить інформацію про 

створення і використання грошових коштів у 

відповідності з їх цільовим призначенням 

49. Прибутковість д) ініціативна, самостійна діяльність господарюю-

чого суб'єкта, що орієнтована на потреби ринку з 

метою отримання прибутку 

50. Доходність є) грошове вираження поточних витрат на 

виробництво й реалізацію продукції 

51. Знайдіть правильне визначення економічної сутності рентабельності: 

а) абсолютна сума отриманого балансового прибутку; 

б) абсолютна сума отриманого валового прибутку; 

в) рівень дохідності підприємства; 

г) прибутковість продукції; 

д) перевищення виручки від реалізації продукції над її собівартістю. 

52. Знайдіть правильне визначення чистого прибутку підприємства: 

а) балансовий прибуток після сплати податку на прибуток і за землю; 

б) прибуток від реалізації продукції;  
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в) прибуток, що залишився у розпорядженні підприємства після його 

використання для погашення банківського кредиту; 

г) прибуток, що залишився у розпорядженні підприємства після сплати 

штрафів за рахунок прибутку. 


