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Критерії оцінювання
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши
всі завдання – 200 балів, а саме:
1. Правильно виконане тестове завдання оцінюється в 2 бали (2*50=100
балів).
2. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється в
20 балів (20*2=40 бал)
3. Правильно розв'язана задача № 1 оцінюється в 20 балів.
4. Правильно розв'язана задача № 2 оцінюється в 40 балів.
І. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання:
1. Необхідність та сутність пенсійного забезпечення населення. Структура
вітчизняної системи недержавного пенсійного забезпечення населення. Дати
порівняльну характеристику вітчизняної системи недержавного пенсійного
забезпечення та аналогічних систем в інших країнах.
2. Загальні передумови та економічні чинники, що обумовлюють необхідність
кредиту. Основні ознаки кредитних відносин. Кредит у ринковій економіці.
ІІ. Тестове завдання:
1. До фінансових послуг ІІ рівня складності відносяться такі види послуг…
а) фінансові послуги, надання яких передбачає отримання клієнтом
додаткового доходу;
б) послуги, орієнтовані на задоволення спеціальних фінансових потреб
клієнтів, які мають певний рівень підготовки у галузі фінансів;
в) послуги, для отримання яких клієнт повинен мати певні технічні навички
(зокрема, навички роботи з терміналами самообслуговування, в мережі
Internet тощо);
г) послуги, що потребують від клієнта спеціальних знань у галузі
фінансового права.
2. У разі задоволення яких умов фінансова установа може розпочати свою
діяльність?
а)
наявність облікової та реєструючої систем, що відповідають вимогам
чинного законодавства;

б)

розроблені внутрішні правила фінансової установи, які регламентують
надання нею фінансових послуг;
в)
професійні якості та ділова репутація персоналу установи відповідають
вимогам закону;
г) усі вище зазначені відповіді правильні.
3. За участю боржника в угоді факторинг поділяється на…
а) з правом регресу та без права регресу;
б) регулярний та одноразовий;
в) відкритий і закритий;
г) простий і вексельний.
4. Як називається вид лізингу, за якого предмет лізингу, що залишився у
власності лізингодавця, у випадку припинення або розірвання договору
лізингу передається в лізинг іншому лізингоодержувачу?
а) зворотний лізинг;
б) вторинний лізинг;
в) сублізинг;
г) компенсаційний лізинг.
5. Предметами лізингу можуть бути…
а) окреме обладнання та майнові комплекси;
б) земельні ділянки та основні фонди;
в) основні фонди;
г) цехи підприємств.
6. Після закінчення строку договору оперативного лізингу предмет лізингу…
а) повертається постачальнику;
б) залишається у власності лізингоодержувача;
в) повертається лізингодавцю;
г) продається на аукціоні.
7. До складу майна кредитної спілки НЕ входять…
а) вступні та обов’язкові пайові внески членів кредитної спілки;
б) внески на депозитні рахунки;
в) грошові та інші майнові пожертвування, благодійні внески юридичних та
фізичних осіб;
г) доходи від придбаних кредитною спілкою державних цінних паперів.
8. В Україні ломбарди мають право реалізовувати заставлене майно шляхом…
а) його продажу на аукціоні;
б) укладання угоди купівлі-продажу з будь-яким іншим покупцем;
в) продажу виключно Державній скарбниці НБУ;
г) відповіді а) і б) правильні.
9. Найбільш розповсюдженими серед довірчих послуг для фізичних осіб є такі
послуги, як …
а) забезпечення зберігання майна;

б) прижиттєвий траст;
в) агентські послуги;
г) заповідальний траст.
10. ………
50. Залежно від структури активів розрізняють такі інвестиційні фонди…
а) відкриті, інтервальні та закриті;
б) пайові та корпоративні;
в) диверсифіковані та недиверсифіковані;
г) строкові і безстрокові.
ІІІ. Розв’яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь:
Визначте максимальну суму кредиту, що може бути наданий одному членові
кредитної спілки «Просвіта», якщо станом на 01.01.2016 р.:
пайовий капітал кредитної спілки – 53,8 тис. грн.;
резервний капітал кредитної спілки – 35,4 тис. грн.;
нерозподілений прибуток кредитної спілки – 10,8 тис. грн.
ІV. Розв’яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь:
Підприємство «Чумак» хоче придбати в лізинг вантажний автомобіль
вартістю 840 000 грн. Лізингова компанія «Оптимум Кар» запропонувала такі
умови угоди: лізингова маржа – 36% річних, аванс лізингодавцю – 40 000 грн.,
строк угоди – 8 місяців, протягом якого лізингоодержувач повинен буде
сплатити 90% залишку основної суми боргу перед лізинговою компанією.
Розрахувати регулярні лізингові платежі, що буде сплачувати підприємство
«Чумак» за умови погашення основної суми боргу рівнозначними частинами.
Побудувати також графік погашення лізингових платежів та зробити відповідні
висновки.

