ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА (підсумковий контроль), 7-й семестр
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Небанківські грошово-кредитні
операції»
галузь знань: 07 Управління та адміністрування
спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
освітньо-професійна програма : Фінанси, банківська справа та
страхування
рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень
Екзаменаційна робота з даної дисципліни містить 30 варіантів
формалізованих завдань рівнозначної складності, вирішення яких потребує
уміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни
«Небанківські грошово-кредитні операції».
Дані завдання охоплюють всі теми курсу «Небанківські грошовокредитні операції» і відповідають програмним вимогам, мають професійне
спрямування, потребують інтегрованого застосування знань, отриманих при
вивченні даної дисципліни.
За складністю варіанти екзаменаційної роботи є рівнозначними.
Термін виконання
– 60 хвилин, що відповідає вимогам, які
висуваються до проведення екзаменаційних контрольних робіт.
1 завдання. Два теоретичних питання, сумарно максимально
оцінюються у 15 балів і вимагають максимально повної і розгорнутої
відповіді.
Найвищі бали 11-15. Від студента вимагається продемонструвати
глибокі знання при розкритті питань, прослідковувати міжпредметні зв’язки,
вміння мислити самостійно та формувати точку зору стосовно поставленого
питання, демонструвати обізнаність з широкого кола наукових та науковоперіодичних джерел.
Високі бали 7-10. Студент досить повно та вірно розкриває усі аспекти
поставлених питань, проте здатності до самостійного наукового пошуку не
демонструє, відсутня авторська позиція.
Середні бали 4-6. У відповіді існують суттєві прогалини, зроблено
несуттєві помилки.
Низькі бали 0-3. Плагіат з підручників, грубі помилки. Не викладено
суть питання, відмова відповідати.
2 завдання. Теоретичне питання, максимально оцінюється у 10 балів.
Високі бали -9-10. Виставляються, якщо студентом подано вірне
визначення вказаної фінансової категорії чи поняття.

Середні бали 6-8. Виставляються у тому випадку, якщо студент в
цілому розуміє сутність даного фінансового поняття чи категорії, але не чітко
формулює його визначення, допускає помилки і недоліки у відповіді.
Низькі бали 0-5. Плагіат з підручників, грубі помилки. Не викладено
суть питання, відмова відповідати.
3 завдання. Закриті тестові завдання. Сумарно максимально оцінюються
в 10 балів.
Закриті тестові завдання, потребують вибору студентом правильних
відповідей на задане питання серед наведених варіантів відповідей в
тексті завдання. При цьому необхідно визначити всі вірні відповіді. Це
завдання містить 5 тестів, відповідь на кожен з яких максимально
оцінюється в 2 балів.
4 завдання. Тестові завдання, в яких необхідно визначити і зафіксувати
письмово правильними (П) чи неправильними (Н) є наведені твердження, а
також коротко обґрунтувати свій вибір. Сумарно максимально оцінюються
в 5 балів.
Це завдання включає 3 теста, кожен з яких максимально оцінюється в 2
балів. При цьому 1 бал надається за вірне визначення правильності
наведеного твердження і 1 бал за вірне обґрунтування студентом свого
вибору. Даючи таке обґрунтування , студент демонструє свої знання і
розуміння поставленого завдання.
ВАРІАНТ 1.
1 завдання.
Дайте розгорнуту та вичерпну письмову відповідь на такі теоретичні питання:
1. Сутність та специфіка діяльності ломбардів
2. Функції та роль парабанківсьої системи
2 завдання
Письмово дайте визначення поняттю «бенефіціар» та коротко охарактеризуйте його.
3 завдання
Знайдіть та зафіксуйте письмово всі правильні відповіді на тести:
1.
Які ланки кредитної системи беруть участь у поповненні маси грошей в обігу:
а) небанківські кредитні установи та банки
б) комерційні банки
в) НБУ
г) НБУ та комерційні банки
ґ) банки першого рівня та банки другого рівня.
2. Які інституції займаються акумулюванням і постачанням довгострокових капіталів:
а) фінансові компанії
б) центральний і комерційні банки
в) пенсійні фонди
г) страхові компанії
ґ) центральний банк
д) комерційні банки.
3. Які фінансово-кредитні установи спеціалізуються на кредитуванні продажу споживчих товарів:
а) пенсійні фонди
б) трастові компанії

в) фінансові компанії
г) страхові компанії
ґ) усі комерційні банки
д) ощадні банки.
4. Які установи займаються акумуляцією заощаджень своїх членів та взаємним кредитуванням:
а) спеціалізовані банки
б) усі фінансово-кредитні установи
в) універсальні банки
г) ощадні банки
ґ) кредитні спілки
д) фінансові компанії
е) страхові і пенсійні товариства.
5. До нетрадиційних банківських операцій належать:
а) лізинг;
б) надання гарантій;
в) консультації;
г) всі вірні.
6. Здійснення будь-яких банківських операцій обов’язково супроводжуються:
а) кредитуванням;
б) валютним обслуговуванням;
в) касово-розрахунковим обслуговуванням;
г) інвестуванням.
7. Як називається лізинг, при якому лізингодавець може залучати інвесторів для купівлі об’єкту
лізингу?
а) фінансовий;
б) зворотний;
в) оперативний;
г) пайовий.
8. До недепозитних джерел залучення коштів належать:
а) операції РЕПО;
б) відкриття поточних рахунків;
в) відкриття депозитних рахунків;
г) всі відповіді вірні.
9. Кредитна справа – це справа, яка відкривається:
а) у випадку банкрутства банку;
б) банком для обліку справ позичальників;
в) у випадку порушення вимог центробанку;
г) податковою міліцією для банків.
10. Які установи належать до спеціалізованих банків:
а) діяльність яких контролюється спеціальними державними органами?
б) які належать до парабанківської системи?
в) які займаються залученням коштів населення?
г) діяльність яких сконцентрована на обслуговуванні певних сфер економіки чи виконанні певних
видів операцій?
4 завдання
Визначте та зафіксуйте письмово правильні (П) чи неправильні (Н) такі твердження та коротко
обґрунтуйте свій вибір:
Банк – це така кредитна організація, що виконує депозитні, кредитні та розрахункові операції.
Депозити – кошти, що внесені до банку клієнтами – приватними особами та компаніями,
зберігаються на їх рахунках та використовуються у відповідності до режиму рахунка та банківського
законодавства.
Інвестиційний фонд – це юридична особа, заснована у формі закритого акціонерного товариства з
урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством, що здійснює виключну діяльність у
галузі спільного інвестування.

