Дисципліна «Корпоративні фінанси»
1. Визначить, хто є сторонами у справі про банкрутство:
А) арбітражний керуючий
В) конкурсні кредитори;
С) боржник (банкрут);
D) власник майна.
2. Щодо боржника застосовуються такі судові процедури банкрутства:
А) розпорядження майном боржника;
В) зустрічний позов;
С) мирова угода;
D) взаємозалік боргів між боржником та його кредиторами.
3. Санація боржника спрямована на:
А) заміну власника підприємства;
В) відновлення платоспроможності боржника;
С) ліквідацію банкрута.
4. Суд відмовляє в порушенні провадження у справі про банкрутство, якщо:
А) представник боржника з поважних причин не зміг з’явитися на судове засідання;
В) вимоги кредитора є повністю забезпеченими майном боржника;
С) представник боржника надав суду заяву про невизнання боргу;
D) до боржника заявлено вимоги, які не є безспірними.
5. Господарський суд в ухвалі про порушення справи про банкрутство може зобов’язати
боржника провести аудит. Відсутність аудиторського висновку:
А) перешкоджає провадженню у справі про банкрутство;
В) не перешкоджає провадженню у справі про банкрутство.
6. Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться на стадії:
А) розпорядження майном боржника;
В) підписання мирової угоди;
С) санації боржника;
D) ліквідації банкрута.
7. До компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про:
А) порядок звільнення працівників підприємства-боржника;
В) схвалення плану санації боржника;
С) підготовку та укладення мирової угоди;
D) черговість погашення вимог кредиторів.
8. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів
зобов’язані прийняти одне з таких рішень:
А) схвалити умови проведення конкурсу для проведення аукціону з реалізації майна
боржника;
В) схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення
процедури санації і затвердження плану санації;
С) подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та
відкриття ліквідаційної процедури;
D) схвалити умови реструктуризації боргів боржника.

9. Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації,
можуть бути:
А) взаємозалік боргів між боржником та його кредиторами;
В) ліквідація дебіторської заборгованості;
С) продаж частини майна боржника;
D) звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання
плану санації.
10. Наслідки визнання боржника банкрутом:
А) вимоги кредиторів вважаються погашеними;
В) на майно банкрута можуть накладається арешт або інші обмеження щодо
розпорядження ним;
С) вводиться процедура ліквідації банкрута.

