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Тематичне оцінювання по модулю 6 

За запитаннями оберіть правильні відповіді; у таблицях визначте 

відповідність за поняттями. 

93. До головних факторів, що зумовлюють стратегічну кризу на 

підприємстві, слід віднести: 

а) дефіцити в організаційній структурі; 

б) незадовільну структуру капіталу; 

в) зайві виробничі потужності; 

г) незадовільну роботу з кредиторами; 

д) низький рівень контролювання якості.  

94. Санація підприємства — це: 

а) надання підприємству зовнішньої фінансової допомоги; 

б) задоволення вимог кредиторів і виконання зобов’язань перед 

бюджетом; 

в) сукупність усіх заходів, здатних забезпечити фінансове оздоровлення 

підприємства; 

г) те саме, що й реструктуризація; 

д) система заходів фінансового характеру.  

95. Фінансова санація включає: 

а) рефінансування дебіторської заборгованості; 

б) призначення тимчасової адміністрації; 

в) реалізацію соціального плану; 

г) реструктуризацію заборгованості; 

д) технічне переобладнання виробництва. 

96. До функціональних завдань менеджменту санації відносять: 

а) проведення санаційного аудиту; 
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б) організацію реалізації проекту санації; 

в) розробку санаційної концепції; 

г) пошук альтернатив; 

д) організацію контролю за виконанням проекту санації. 

97. Модель проведення санації підприємства включає: 

а) причинно-наслідковий аналіз фінансової кризи; 

б) оголошення підприємства банкрутом; 

в) формування санаційної стратегії; 

г) рішення арбітражного суду про проведення санації; 

д) внесення до реєстру неплатоспроможних підприємств. 

98. Основною метою санаційного аудиту є: 

а) визначення достовірності звітності підприємства, її повноти й 

відповідності чинному законодавству; 

б) формування висновків щодо реального фінансового стану 

підприємства; 

в) оцінка санаційної спроможності підприємства на підставі аналізу 

фінансово-господарської діяльності та наявної санаційної концепції; 

г) розробка санаційної концепції підприємства; 

д) визначення повноти та правильності нарахування та сплати 

податкових платежів у бюджет. 

99. Замовниками санаційного аудиту підприємства, яке перебуває у 

фінансовій кризі, можуть бути: 

а) позикодавець (наприклад, банківський консорціум), якщо вирішується 

питання про надання санаційного кредиту; 

б) підприємство-боржник, якщо воно виходить з пропозицією про 

укладання мирової угоди та проведення санації в ході провадження 

справи про банкрутство; 

в) державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у разі емісії 

цінних паперів; 
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г) потенційний санатор, якщо вирішується питання про санацію 

підприємства через його реорганізацію (злиття, приєднання); 

д) консалтингова фірма у разі розробки плану санації.  

100. Під час аналізу виробничо-господарської діяльності аудитор здійснює 

таку роботу: 

а) аналізує структуру позичкового капіталу; 

б) розраховує показники ліквідності та платоспроможності; 

в) аналізує склад витрат на виробництво; 

г) аналізує рух основних фондів та амортизаційних відрахувань; 

д) оцінює показники праці. 

 


