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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

В умовах ринкової економіки банки мають надзвичайно великі можливості 

впливати на здійснювані в Україні економічні процеси як позитивно, так і 

негативно, що зумовлює необхідність регламентації їх діяльності. 

Держава в особі центрального банку покликана забезпечувати стабільність 

грошового обігу і національної валюти, що неможливо без регулювання 

діяльності банків, а саме без обмеження здатності банків створювати гроші. 

Банки — це довірчі установи. Суспільство розглядає виконання державою 

функції банківського регулювання та нагляду як свого роду гарантію збереження 

банківських вкладів. 

Банки відіграють ключову роль в економіці і в той самий час їм притаманна 

підвищена фінансова вразливість (низька частка капіталу, залежність від 

банківських ризиків), що зумовлює необхідність прийняття державою заходів 

стосовно банківського регулювання та нагляду. 

Банки функціонують головним чином як недержавні, приватні інститути, 

мета діяльності яких — отримання максимального прибутку. Водночас вони 

виконують суспільне корисні й необхідні функції, що робить регулювання та 

нагляд за їх діяльністю обґрунтованим і необхідним завданням держави. 

Основні задачі банківського регулювання й нагляду: 

• забезпечення стабільності та надійності банківської системи; 

• захист інтересів вкладників банків; — створення конкурентного середовища 

у банківському секторі; 

• забезпечення відкритості політики і діяльності банківського сектора. 

Необхідність банківського регулювання та нагляду в умовах ринкової економіки 

ні в якому разі не означає виключення саморегуляції банківського сектора через 

ринкові механізми. 

Потреби економіки України на сучасному етапі вимагають реформування 

банківської системи і одним із найважливіших компонентів цього процесу є 

створення системи пруденційного банківського регулювання та нагляду. 

Мета дисципліни: формування у студентів знань з теорії та практики 
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банківського регулювання, методології та інструментарію здійснення 

нагляду за діяльністю банків з боку Національного банку України. зокрема 

входження банківських установ на фінансовий ринок, здійснення пруденційного 

безвиїзного нагляду, поточного нагляду та моніторингу якості управління 

ризиками в банках, ранньої діагностики неплатоспроможності банків. 

Завдання дисципліни: вивчення загальних понять системи банківського 

регулювання та нагляду в Україні, оволодіння нормативною, базою та 

інструментарієм контролю за діяльністю банків у процесі їх реєстрації, 

ліцензування, аналізу економічних параметрів та фінансової звітності.; 

Предмет дисципліни: методологічні положення, теоретико-методологічні 

засади та інструментарій здійснення банківського регулювання та нагляду. 

Компетенції, що набуваються при вивченні дисципліни «Банківське 

регулювання та нагляд»:  

Загальні компетенції: 

Здатність здійснювати комунікаційну діяльність. Уміння ефективно 

спілкуватися на професійному та соціальному рівнях. Уміння працювати у 

колективі та команді. 

Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень своїх знань, 

сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними. 

Формування навиків соціальної відповідальності професійної діяльності та 

етичних зобов’язань з точки зору професійної етики. 

Спеціальні компетентності: 

1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування для здійснення професійної 

діяльності.  

2. Здатність аналізувати фінансову і монетарну політику та обґрунтовувати 

напрями їх удосконалення.  

3. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для 

діагностики і моделювання фінансової діяльності банківської установи.  

4. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської 
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справи та страхування.  

5. Здатність використовувати положення і методи дослідження інших наук 

для розв’язання професійних та наукових задач у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

6. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації для 

вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

Випускники повинні демонструвати наступні результати навчання: 

Знати: 

• основні концептуальні положення і принципи банківського регулювання 

та нагляду; 

• місце і роль банківського регулювання та нагляду; 

• процес, реєстрації банків та ліцензування, банківської діяльності; . 

• порядок пруденційного нагляду за діяльністю банків; 

• порядок інспектування банківських установ; 

• особливості оцінювання діяльності банку за допомогою комплексної 

рейтингової системи CAMELS; 

• порядок застосування заходів впливу за порушення банківського 

законодавства.  

Уміти: 

• контролювати фінансовий стан банків та їхніх підрозділів; 

• контролювати виконання банками обов’язкових нормативів НБУ; 

• контролювати додержання банками вимог обов’язкового резервування; 

• аналізувати діяльність банків у процесі інспектування; 

• здійснювати аудит у банках; 

• аналізувати механізм процесу допуску банків на ринки; 

• застосовувати до банків адекватні заходи впливу за порушення 

банківського законодавства; 

• оцінювати діяльність банків із застосуванням рейтингової системи 
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CAMELS; 

• оцінювати діяльність банків з використанням методів документарного 

контролю;  

• управляти рівнем ризикованості діяльності банків; 

• аналізувати механізм процесу реорганізації та ліквідації банків; 

• розробляти пропозиції щодо вдосконалення правових актів з регулювання 

діяльності банків. 

Вивчення дисципліни ґрунтується на вивченні дисциплін та є пов’язаним з 

такими як: «Гроші та кредит», «Банківська система», «Фінансовий ринок» та 

створює базу для вивчення курсів «Фінансовий менеджмент у банку», 

«Антикризове управління банком», «Управління банківськими ризиками». 

Навчальна програма із дисципліни „Банківське регулювання та нагляд” 

розроблена для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» рівня вищої освіти 

„магістр”.   

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯД” 

№ п/п Назва змістового модулю і теми  

I. Змістовий модуль 1. Регулювання банківської діяльності 
Тема 1 Організація системи банківського регулювання та нагляду 
Тема 2 Створення та реєстрація комерційних банків в Україні 
Тема 3 Ліцензування банківської діяльності 
Тема 4 Реорганізація комерційного банку 

ІІ. Змістовий модуль 2. Банківський нагляд 

Тема 5 Установлення та контроль обов’язкових економічних нормативів 
комерційним банкам  

Тема 6. Банківський нагляд на основі оцінки ризиків  
Тема 7  Інспектування комерційних банків 
Тема 8 Застосування до банків заходів впливу за порушення 

банківського законодавства та нормативних актів НБУ. 
Разом годин: 90 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ “БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯД” 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Регулювання банківської діяльності 

Тема 1. Організація системи банківського регулювання та нагляду 
Сутність та задачі регулювання банківської діяльності та нагляду. 

Організація системи банківського регулювання. Основні напрями регулювання 

НБУ діяльності комерційних банків. Повноваження регулятивно-наглядових 

органів. Форми банківського нагляду: вступний, попередній, поточний. 

Базельський комітет з питань банківського нагляду як координатор роботи з 

банківського нагляду та основні принципи ефективного банківського нагляду. 

Історія створення Базельського комітету. Директиви Базельського комітету. 

Співпраця з міжнародними організаціями. 

Світовий досвід побудови служб банківського нагляду. Нагляд як 

структурний підрозділ центрального банку. Побудова служби банківського 

нагляду як самостійної структури. Змішана система нагляду.  

Становлення служби банківського нагляду в Україні та сучасна структура 

банківського нагляду Національного банку України. Головні функції банківського 

нагляду. Мета, основні завдання Генерального департаменту банківського 

нагляду. Розроблення стратегії банківського нагляду з урахуванням міжнародних 

стандартів. Функції управління стратегії, планування та координації. Функції 

управління економічного аналізу та звітності. Функції управління методології. 

Функції управління менеджменту та зовнішніх зв’язків. 

Література [1; 3; 8; 10, 27-38] 

Тема 2. Створення та реєстрація комерційних банків в Україні 
Порядок та умови створення комерційних банків в Україні. Форми створення 

банків. Універсальні та спеціалізовані банки. Створення державного банку. 

Учасники банку та власники істотної участі. Вимоги щодо статутного капіталу. 

Акумуляція коштів учасників банку. 

Особливості здійснення державної реєстрації банків. Документи, які 

подаються для державної реєстрації. Статут банку, реєстрація змін до нього. 

Висновок територіального управління НБУ. Розгляд документів Генеральним 
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департаментом банківського нагляду. Комісія з питань нагляду та 

регулювання діяльності банків Національного банку. Випадки відмови в 

державній реєстрації банку. Надання дозволу на придбання або збільшення 

істотної участі в банку. 

Порядок відкриття філій, представництв та відділень банків. Визначення 

філії, представництва та відділення банку. Виділення філії на окремий баланс. 

Внутрішні положення про філію, представництво та відділення. Операції, які 

мають право виконувати філії, представництва та відділення. Вимоги щодо 

розміру регулятивного капіталу для відкриття філії. Інші вимоги для відкриття 

філій та відділень банку. Особливості реєстрації представництв іноземних банків. 

Особливості створення банку з іноземним капіталом. Надання попереднього 

дозволу на створення банку з іноземним капіталом. Додаткові документи, які 

подаються до територіального управління НБУ для реєстрації банку з іноземним 

капіталом. Надання дозволу з боку НБУ на придбання та збільшення істотної 

участі в банку. Контроль за змінами в складі учасників істотної участі в банку. 

Література [1; 14; 15; 27-29; 32-38] 
 

Тема 3. Ліцензування банківської діяльності 

Основна мета та завдання ліцензування банківської діяльності. Види 

операцій, які можуть виконувати банки на підставі отриманої банківської ліцензії 

та письмового дозволу. Умови, дотримання яких надає банку право одержати 

банківську ліцензію. Умови отримання письмового дозволу. 

Порядок ліцензування банківських операцій. Документи, які подає банк для 

отримання банківської ліцензії. Порядок розгляду територіальним управлінням 

НБУ документів для видачі банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на 

виконання окремих операцій. Порядок розгляду Національним банком пакета 

документів для видачі банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на 

виконання окремих операцій.  

Особливості ліцензування окремих операцій комерційних банків. Умови для 

здійснення філіями банків банківських та інших операцій. 

Література [1; 14; 15; 27-29; 32-38] 
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Тема 4. Реорганізація комерційного банку  

Способи реорганізації комерційного банку. Умови реорганізації. Рішення про 

реорганізацію. Зміст угоди про злиття або приєднання. 

Скликання загальних зборів учасників банку, спостережної ради банку, 

правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового 

оздоровлення або плану реорганізації банку. 

 Запровадження тимчасової адміністрації в банках Порядок відкликання 

банківської ліцензії Національним банком України. Порядок ліквідації банку. 

Ліквідація банку за ініціативою власників банку. 

Література [1; 14; 15; 27-29; 32-38] 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Банківський нагляд 

Тема 5. Установлення та контроль обов’язкових економічних 

нормативів комерційним банкам 

Порядок розрахунку та мінімальний розмір регулятивного капіталу 

комерційного банку. Основний капітал та додатковий капітал. Поняття 

субординованого боргу. Особливості врахування залучених коштів на умовах 

субординованого боргу до капіталу банку. 

Нормативи капіталу та ліквідності комерційного банку. Норматив 

адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності). П’ять груп активів, які 

поділяються за ступенем ризику. Групи банків за рівнем капіталу. Вимоги до 

ліквідності банків. Норматив миттєвої ліквідності. Норматив поточної ліквідності. 

Норматив загальної ліквідності. 

Нормативи кредитного ризику. Вимоги щодо обмеження кредитного ризику 

банків. Інсайдери, юридичні та фізичні особи. Норматив максимального розміру 

кредитного ризику на одного контрагента. Норматив великих кредитних ризиків. 

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих 

одному інсайдеру. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та 

поручительств, наданих інсайдерам. 

Нормативи інвестування. Вимоги щодо прямих інвестицій, які здійснюють 

банки. Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою. 

http://posibniki.com.ua/post-sklikannya-zagalnih-zboriv-uchasnikiv-banku-sposterezhnoio-radi-banku-pravlinnya-radi-direktoriv-banku-dlya-priynyattya-programi-finansovogo-ozdorovlennya-abo-planu-reorganizaciio-banku
http://posibniki.com.ua/post-sklikannya-zagalnih-zboriv-uchasnikiv-banku-sposterezhnoio-radi-banku-pravlinnya-radi-direktoriv-banku-dlya-priynyattya-programi-finansovogo-ozdorovlennya-abo-planu-reorganizaciio-banku
http://posibniki.com.ua/post-sklikannya-zagalnih-zboriv-uchasnikiv-banku-sposterezhnoio-radi-banku-pravlinnya-radi-direktoriv-banku-dlya-priynyattya-programi-finansovogo-ozdorovlennya-abo-planu-reorganizaciio-banku
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Норматив загальної суми інвестування. 

Порядок установлення спеціальних значень економічних нормативів та 

контроль за дотриманням банками економічних нормативів та вимог щодо 

регулятивного капіталу. 

Пруденційний безвиїзний нагляд за діяльністю банків. Система раннього 

реагування і упереджу вальних заходів. 

Література [1; 5-8; 26-29; 32-38] 
 

Тема 6. Банківський нагляд на основі оцінки ризиків. 

Банківські ризики: сутність, визначення та класифікація. Особливості 

організації та функціонування системи ризик-менеджменту в банках. 

Кредитний ризик. Ризик ліквідності. Недостатня та надлишкова ліквідність. 

Компоненти системи управління ризиком ліквідності. Ризик зміни процентної 

ставки. Компоненти системи управління ризиком зміни процентної ставки. 

Ринковий ризик. Валютний ризик. Компоненти системи управління ризиком щодо 

валютного ризику. Операційно-технологічний ризик. Компоненти системи 

управління ризикомами щодо операційно-технологічного ризику. Ризик репутації. 

Юридичний ризик. Стратегічний ризик. 

Системи оцінювання ризиків: основні параметри кількості ризику та якості 

управління ним. 

Методи оцінки ризиків. Системи управління окремими видами ризиків. 

Система моніторингу банківських ризиків. 

Література [1; 5-8; 13; 22-29; 32-38] 
 

Тема 7. Інспектування комерційних банків 

Особливості застосування комплексної рейтингової оцінки комерційних 

банків за системою CAMEL. Критерії оцінки компонентів рейтингової системи. 

Достатність капіталу. Якість активів. Менеджмент. Надходження. Ліквідність. 

Процес затвердження комплексного рейтингу. Визначення первинної рейтингової 

оцінки. 

http://posibniki.com.ua/post-osoblivosti-organizaciio-ta-funkcionuvannya-sistemi-rizikmenedzhmentu-v-bankah
http://posibniki.com.ua/post-osoblivosti-organizaciio-ta-funkcionuvannya-sistemi-rizikmenedzhmentu-v-bankah
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Мета та види інспекційних перевірок комерційних банків. Планова 

інспекційна перевірка. Комплексна інспекційна перевірка. Тематичні та 

спеціальні перевірки. Порядок складання планів інспектування. Координація 

планування інспекційних перевірок банків.  

Порядок проведення виїзної інспекційної перевірки. Етапи виїзної 

інспекційної перевірки. Звіт про підготовку до інспектування. Особливості 

інспектування банків першого та другого рівнів. Звіт за результатами 

комплексного інспектування та довідка за результатами тематичного чи 

спеціального інспектування.  

Механізм контролю за висновками зовнішніх аудиторів у процесі 

інспектування та зв’язок зі службою внутрішнього аудиту комерційних банків. 

Вимоги до структури та керівництва підрозділу внутрішнього аудиту банку. 

Стандарти внутрішнього аудиту: керівництво, незалежність, професійна 

компетентність, обсяг роботи, планування і виконання аудиторської перевірки, 

складання аудиторського висновку. 

Література [1; 5-10; 12; 13; 18; 22; 23; 25-27; 32-38] 
 

Тема 8. Повноваження та заходи впливу НБУ щодо комерційних банків 

Основні повноваження НБУ щодо комерційних банків. 

Заходи впливу, що застосовуються Національним банком. Застосування 

письмового застереження та укладання письмової угоди з комерційним банком. 

Зміст письмового застереження. Особливості укладання письмової угоди.  

Прийняття програми фінансового оздоровлення банку. Скликання загальних 

зборів учасників банку, спостережної ради банку, правління для прийняття 

програми фінансового оздоровлення.  

Використання Національним банком заходів впливу щодо обмеження 

окремих видів діяльності, підвищення нормативів, накладання штрафів та ін. 

Розпорядження про зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-

якій іншій формі. Установлення для банку підвищених економічних нормативів. 

Підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими 
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активами. Обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих 

видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику. Заборона надання 

бланкових кредитів. Накладання штрафів на банки. Накладання штрафів на 

керівників банків. Призначення тимчасової адміністрації.  

Реорганізація та реструктуризація комерційних банків. Реорганізація банку 

під час тимчасової адміністрації. Відкликання банківської ліцензії та ліквідація 

банку. Вимоги Національного банку до ліквідатора. Особливості ліквідації банку 

за рішенням його власників. 

Література [1; 3; 8-13; 14; 19; 20; 27-38] 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  
1. Особливості організації банківського нагляду в різних країнах світу.  

2. Принципи ефективного банківського нагляду.  

3. Основні документи Базельського комітету з питань банківського нагляду.  

4. Основні постулати Базельської угоди про капітал І.  

5. Характеристика Базельських угод про капітал ІІ.  

6. Нові підходи до  регулювання банківського  сектору на  основі Базеля ІІІ.  

7. Структура банківського нагляду Національного банку України.  

8. Основні етапи становлення банківського нагляду в Україні.  

9. Проблеми забезпечення ефективного банківського нагляду в Україні.  

10. Необхідність і завдання банківського регулювання та нагляду.  

11. Організаційна структура системи банківського регулювання та нагляду 

Національного банку України.  

12. Форми регулювання банківської діяльності.  

13. Особливості сучасного стану регулювання банківської діяльності.  

14. Повноваження Національного банку України з питань фінансового 

моніторингу діяльності банків.  

15. Форми контролю Національного банку України.  

16. Фінансовий моніторинг банку у системі економічних категорій.  
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17. Внутрішній фінансовий моніторинг як складова системи контролю 

за легалізацією доходів,  одержаних злочинним шляхом.  

18. Порядок проведення фінансового моніторингу на рівні Національного 

банку України.  

19. Організація внутрішнього фінансового моніторингу в банках другого 

рівня.  

20. Порядок та умови створення банків в Україні.  

21. Порядок створення та державної реєстрації банків з іноземним капіталом 

.  

22. Необхідність регулювання доступу іноземного капіталу до банківської 

системи в Україні.  

23. Відкриття філій, відділень та представництв банків на території України.  

24. Вимоги та порядок формування статутного капіталу банківських 

об’єднань.  

25. Порядок ліцензування банків.  

26. Методи ефективного банківського нагляду.  

27. Види та об’єкти інспекційних перевірок. 

28. Порядок проведення безвиїзного нагляду Національного банку України.  

29. Вимоги до регулятивного капіталу банку.  

30. Обов’язкові економічні нормативи регулювання діяльності банків.  

31. Спеціальні значення економічних нормативів.  

32. Контроль за дотриманням банками вимог до регулятивного капіталу та 

економічних нормативів.  

33. Виїзне інспектування банків ІІ рівня.  

34. Плани інспекційних перевірок.  

35. Етапи та порядок проведення інспекційних перевірок.  

36. Суть ,  значення і класифікація звітності банків.  

37. Порядок надання банками форм фінансової та статистичної звітності.  

38. Порядок підготовки письмової інформації про аналіз банківських 

установ.  



 14 
39. Характеристика інформації,  що підпадає під категорію 

банківської таємниці.  

40. Зобов’язання щодо забезпечення банківської таємниці.  

41. Методи захисту інформаційних банківських технологій.  

42. Порядок складання письмової інформації про аналіз банківських установ.  

43. Особливості оформлення результатів інспектування.  

44. Аналіз активних операцій банківської установи.  

45. Мінімальний розмір статутного капіталу банківської установи,  програма 

капіталізації комерційного банку. 

46. Категорія капіталу банку і обмеження розподілу капіталу банку.  

47. Стандарти достатності капіталу згідно з Базельськими угодами про 

капітал.  

48. Нормативи капіталу банків.  

49. Напрями та види аналізу діяльності комерційного банку.  

50. Аналіз кредитного портфеля банківської установи.  

51. Організація внутрішнього банківського аудиту.  

52. Сутність ризиків банківської діяльності.  

53. Підходи до оцінки ризиків згідно з Базельською угодою про капітал ІІ.  

54. Організація нагляду на основі оцінки ризиків.  

55. Особливості нагляду за діяльністю банків на основі ризиків за 

рейтинговою системою CAMELS.  

56. Порядок визначення комплексної рейтингової оцінки фінансового стану 

банку за системою CAMELS.  

57. Критерії оцінки компонентів рейтингової системи.  

58. Порядок затвердження рейтингу банку.  

59. Особливості нагляду за діяльністю банків на основі оцінки ризиків за 

системою оцінки ризиків.  

60. Вимірювання та оцінка фінансових ризиків банківської діяльності за 

системою оцінки ризиків.  
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61. Вимірювання та оцінка нефінансових ризиків банківської 

діяльності за системою оцінки ризиків.  

62. Кількісні методи оцінки ризиків.  

63. Контроль ризиків, що не підлягають кількісній оцінці.  

64. Інфраструктура корпоративного управління ризиками в банках України.  

65. Системи управління ризиками в банках України.  

66. Контроль за формуванням і використанням резервів банківської установи 

щодо запобігання ризиків.  

67. Принципи корпоративного управління та ризик-менеджменту в банках.  

68. Організаційне та функціональне забезпечення ризик-менеджменту в 

банках.  

69. Порядок і форми проведення реорганізації банківських установ.  

70. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб і внески до нього комерційних 

банків.  

71. Організація роботи з виявлення проблем у діяльності банків.  

72. Система раннього реагування на негативні зрушення в діяльності банків.  

73. Здійснення нагляду за проблемними банками.  

74. Порядок проведення реорганізації банків.  

75. Порядок прийняття та вимоги до програми фінансового оздоровлення 

банку.  

76. Порядок проведення реструктуризації банків.  

77. Особливості припинення діяльності філії банку.  

78. Підстави та порядок призначення тимчасової адміністрації в банку.  

79. Порядок ліквідації банківської установи. 

80. Сутність регулювання банківської діяльності.  

81. Вимоги до структури та керівництва підрозділу внутрішнього аудиту 

банку. 

82. Програма фінансового оздоровлення банку. 

83. Особливості ліквідації банку за рішенням його власників. 

84. Зміст угоди про злиття або приєднання. 
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85. Порядок розрахунку та мінімальний розмір регулятивного 

капіталу комерційного банку. 

86. П’ять груп активів, які поділяються за ступенем ризику. 

87. Нормативи кредитного ризику. Вимоги щодо обмеження кредитного 

ризику банків. 

88. Порядок установлення спеціальних значень економічних нормативів та 

контроль за дотриманням банками економічних нормативів та вимог щодо 

регулятивного капіталу. 

89. Нормативи інвестування. 

90. Вимоги до ліквідності банків. Норматив миттєвої ліквідності. Норматив 

поточної ліквідності. Норматив загальної ліквідності. 
 

ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

Мета виконання контрольної роботи – систематизація, закріплення та 

розширення теоретичних знань з фахової дисципліни. У контрольній роботі 

мають бути враховані сучасний стан грошового ринку і тенденції його розвитку. 

Контрольна робота повинна мати дослідницький характер і бути логічно 

завершеною. 

Вимоги до оформлення контрольної роботи. Контрольна робота повинна 

бути викладена логічно та технічно правильно оформлена. Робота пишеться 

чітким і розбірливим почерком в зошиті чи на аркушах розміром 210х297 мм, 

допускаються друкований (через 1,5 інтервали) або комп'ютерний (1,5 інтервал, 

шрифт типу Times New Roman-14) варіанти. Сторінки мають бути пронумеровані 

і мати поля (зліва 30, справа 15, зверху і знизу по 20 мм). Аркуші слід 

пронумерувати, на останньому аркуші поставити дату виконання і підпис. 

Структура контрольної роботи: 

• титульний аркуш;  

• вступ із визначенням актуальності та мети контрольної роботи – 1–2 с.;  

• зміст, в якому перелічуються номери та назви питань (практичні і тестові 

завдання на даній сторінці повністю не переписуються, зазначаються тільки 

номери згідно з варіантом);  
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• дослідження теоретичного питання – 5–7 с. окреме питання;  

• практичне завдання; 

• висновки – 1–2 с.;  

• таблиці, графіки, схеми подаються окремим додатком у кінці роботи;  

• список використаних джерел оформлюється згідно із стандартами 

бібліографічного опису ДСТУ 7.1-2006 “Бібліографічний опис”.  

Номер варіанту теоретичного питання та практичного завдання контрольної 

роботи студент вибирає за останньою цифрою номера залікової книжки, якщо 

остання цифра номера залікової книжки 0, то номер питання контрольної роботи 

відповідає 10. 

Контрольна робота, яка допущена до захисту, повинна відповідати вимогам: 

• розгорнутий, вичерпний виклад змісту теми контрольної роботи;  

• повний перелік необхідних для розкриття теми економічних категорій та 

законів;  

• виявлення творчих здібностей при викладенні і використанні навчально-

програмного матеріалу;  

• здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення;  

• уміння користуватися методами наукового аналізу економічних явищ, 

процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;  

• використання актуальних фактичних та статистичних даних, дат та 

історичних періодів відповідно до теми роботи;  

• знання необхідних законів і нормативних документів НБУ, міжнародних та 

міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням.  
 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
Варіант 1 

1. Принципи ефективного банківського нагляду. 

2. Засоби мінімізації кредитного ризику. 

3. Відкриття філій, відділень та представництв банків на території України. 
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4. Банк “А” із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у 

розмірі 125 млн. грн. за звітний місяць мав такі середньозважені значення 

нормативів ліквідності: Н4 – 19,96 %, Н5 – 51,32 %, Н6 – 26,27 %. 

За попередні місяці звітного періоду порушень нормативів Н5, Н6 банк не 

допускав, а норматив миттєвої ліквідності Н4 був порушений 2 рази. 

Визначити розмір штрафу, який стягуватиме НБУ з банку. 
 

Варіант 2 

1. Необхідність і завдання банківського регулювання та нагляду. 

2. Системи управління ризиками в банках України 

3. Порядок проведення реорганізації банків. 

4. 01.09.20ХХ банк “А” залучив кошти в сумі 100 млн. грн. на умовах 

субординованого боргу з метою врахування цих коштів до капіталу банку шляхом 

випуску облігацій терміном на 7 років. Охарактеризувати можливі інструменти 

залучення субординованого боргу. Які особливості залучення коштів на умовах 

субординованого боргу шляхом укладання прямих договорів та коштів в 

іноземній валюті? Розрахувати , яку суму субординованого боргу банк має право 

щорічно включати до складу додаткового капіталу. 
 

Варіант 3 

1. Сутність ризиків банківської діяльності. 

2. Форми контролю Національного банку України. 

3. Характеристика інформації,  що підпадає під категорію банківської 

таємниці. 

4. Діяльність банку за звітний період характеризується такими показниками: 

 сума зносу нематеріальних активів – 150 тис. грн.;  

 фактично сплачений зареєстрований статутний капітал – 250 млн. грн.;  

 збитки поточного року – 1 млн. 560 тис. грн.;  

 результат переоцінки основних засобів – 1 млн. 700 тис. грн.;  

 резервний фонд – 450 тис. грн.;  
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 дивіденди, що направлені на збільшення статутного капіталу – 2 

млн. 150 тис. грн.;  

 нематеріальні активи – 600 тис. грн.;  

 резерви під стандартну заборгованість інших банків – 22 млн. грн.;  

 прибуток минулих років – 2 млн. 500 тис. грн.;  

 обов’язкові резерви – 20 млн. грн.;  

 резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними опе-раціями – 

60 млн. грн.;  

 загальні резерви – 78 тис. грн.;  

 субординований борг – 10 млн. 500 тис. грн. (віднесено до капіталу – 8 млн. 

500 тис. грн.);  

 емісійний дохід – 4 млн. 71 тис. грн.  

Розрахувати суму балансового капіталу банку, суму основного та 

додаткового капіталу. Проаналізувати, чи дотримується банк необхідних 

пропорцій в структурі регулятивного капіталу. 
 

Варіант 4 

1. Види та об’єкти інспекційних перевірок. 

2. Форми регулювання банківської діяльності. 

3. Порядок визначення комплексної рейтингової оцінки фінансового стану 

банку за системою CAMELS. 

4. До територіального управління НБУ надійшов пакет документів для 

погодження статуту юридичної особи, що має намір здійснювати банківську 

діяльність. За даними установчого договору, підписаного засновниками банку та 

засвідченого відбитками їхніх печаток, до складу банку входять: ПАТ “А”, яке 

купує акції банку в сумі, еквівалентній 35 % статутного капіталу банку;  

ПАТ “Б” – у сумі, еквівалентній 20 % статутного капіталу банку;  ПрАТ “В” – у 

сумі, еквівалентній 20 % статутного капіталу банку. У поданих документах 

зазначено, що ПрАТ “В” володіє 60 % акцій ПАТ “А”. 
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Кошти на формування статутного капіталу новоствореного банку у 

розмірі, передбаченому чинним законодавством України та установчими 

документами банку, акумульовано засновниками банку на накопичувальному 

рахунку у повному обсязі. 

У чому полягатиме особливість погодження участі зазначених юридичних 

осіб? Розрахувати загальну частку ПрАТ “В” у статутному капіталі банку. 

Назвати причини можливих відмов у погодженні набуття істотної участі 

відповідних юридичних осіб і підстави для них. 
 

Варіант 5 

1. Вимоги та порядок формування статутного капіталу банківських 

об’єднань. 

2. Здійснення нагляду за проблемними банками. 

3. Організаційна структура системи банківського регулювання та нагляду 

Національного банку України. 

4. За станом на 01.01.20 ХХ активи діючого банку “А” за ступенем 

кредитного ризику характеризуються такими даними: І група активів – 25 млн. 

грн.; ІІ группа активів – 42 млн. грн.; ІІІ група активів – 27 млн. грн.; IV група 

активів – 100 млн . грн .; V група активів – 300 млн. грн. 

Яку мінімальну величину регулятивного капіталу повинен мати банк для 

того, щоб уникнути застосування санкцій з боку НБУ? Розрахувати відповідність 

регулятивного капіталу банку “А” нормативному значенню, якщо відомо, що 

показник його адекватності знаходиться на мінімально допустимому рівні . 

Проаналізувати, чи дотримується банк нормативу Н3 за таких умов? 
 

Варіант 6 

1. Порядок проведення безвиїзного нагляду Національного банку України. 

2. Нормативи кредитного ризику, їх характеристика та порядок розрахунку. 

3. Основні документи Базельського комітету з питань банківського нагляду. 

4. За станом на 01.09.20ХХ здійснюється позапланова інспекційна перевірка 

банку “А” з питань рефінансування. Одне із зобов’язань передбачає передавання 
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до ЄІС “Реєстр позичальників” достовірної інформації про позичальників, 

які мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими банком. За 

результатами інспектування встановлено, що банком не внесена інформація про 

позичальників, які на дату інспектування мають прострочену заборгованість, що 

виникла протягом серпня 20ХХ р. Остання дата внесення інформації до ЄІС 

“Реєстр позичальників” – 26.06.20ХХ. 

Чи порушив банк зобов’язання, встановлене кредитним договором з НБУ? 

Визначити розмір процентної ставки, за якою банк отримав стабілізаційний 

кредит від Національного банку України, якщо відомо: 

1. Банк “А” має частку негативно класифікованих активів на рівні 10 

процентів від загальної суми класифікованих активів; обсяг  простроченої 

заборгованості за кредитами складає 12 процентів від загальної суми 

заборгованості за кредитами; розмір регулятивного капіталу складає 600 млн. грн. 

2. Під забезпечення банком було надано майнові права за кредитами, що 

класифіковані як стандартні.  
 

Варіант 7 

1. Методи ефективного банківського нагляду. 

2. Етапи та порядок проведення інспекційних перевірок. 

3. Порядок ліквідації банківської установи. 

4. Діяльність банку характеризується такими даними (тис. грн.): 

1. Недосформований резерв на можливі втрати за кредитними операціями 4 000  
2. Результати переоцінки основних засобів 10 500  
3. Акції в торговому портфелі банку 5 500  

4. 
Цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, які 
випущені банком 1 500  

5. Субординований борг, залучений 01.01.20ХХ 11 050  
6. Резерви під стандартну заборгованість інших банків 20 050  
7. Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал 190 500  
8. Прибуток минулих років, що очікує затвердження 10 050  
 

Визначити розмір регулятивного капіталу банку за станом на 01.01 

поточного року, попередньо провівши розподіл складових за рівнями капіталу. 

Врахувати обмеження, які регламентуються нормативними документами НБУ, на 
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розмір капіталу та виключити з капіталу складові, що суперечать його 

економічній сутності. 
 

Варіант 8 

1. Особливості організації банківського нагляду в різних країнах світу. 

2. Нормативи ліквідності, характеристика та порядок розрахунку. 

3. Порядок і форми проведення реорганізації банківських установ. 

4. Національний банк України отримав пакет документів від ПАТ банк “А” 

для погодження збільшення істотної участі в банку юридичної особи – фірми “Б” 

за рахунок додаткового внеску до статутного капіталу банку на суму 30 млн. грн. 

Фірма має такі фінансові показники: 

• сума джерел власних і прирівняних до них коштів – 185 млн. грн.;  

• кошти статутного та резервного фондів і кошти цільового фінансування – 

120 млн. грн.;  

• кошти, іммобілізовані в основні засоби та інші позабалансові активи, – 75 

млн. грн.  

Визначити можливість погодження збільшення істотної участі  акціонера в 

банку фірмою в статутний фонд банку додаткових коштів. При позитивному 

вирішенні питання вказати , яким чином буде проведено врахування вказаної 

операції в банку і на підставі яких документів. 
 

Варіант 9 

1. Структура банківського нагляду Національного банку України. 

2. Аналіз кредитного портфеля банківської установи. 

3. Необхідність регулювання доступу іноземного капіталу до банківської 

системи в Україні. 

4. Правління ПАТ банку “А” 20 січня поточного року прийняло рішення про 

відкриття безбалансового відділення в м. Ахтирка. 

Скласти письмове повідомлення банком НБУ з цього приводу. За який строк 

відокремлений підрозділ банку має право розпочати свою діяльність? 

Визначити, в яких випадках НБУ має право прийняти рішення про відмову 
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зазначеному банку у відкритті відділення. 
 

Варіант 10 

1. Особливості сучасного стану регулювання банківської діяльності. 

2. Підстави та порядок призначення тимчасової адміністрації в банку. 

3. Організація внутрішнього банківського аудиту. 

4. За даними, що наведені в таблиці визначте розмір регулятивного та 

статутного капіталу банку (тис. грн.): 
Найменування статті 201Х рік 

Основний капітал, тис. грн. 4781443 
Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, тис. грн. 3002775 
Розкриті резерви, що створені або збільшені за рахунок 
нерозподіленого прибутку, тис. грн. 

3310354 

Емісійні різниці, тис. грн. 3033306 
Загальні резерви та резервні фонди, що створюються згідно з законами 
України, тис. грн. 

277048 

Зменшення основного капіталу (сума недосформованих резервів; 
нематеріальні активи за мінусом зносу, капітальних вкладень у 
нематеріальні активи, збитків минулих та поточного років) , тис. грн. 

1531686 

Додатковий капітал, тис. грн. 3178351 
Резерви під стандартну заборгованість інших банків, під стандартну 
заборгованість за кредитами, які надані клієнтам та під стандартну 
заборгованість за операціями за позабалансовими рахунками, тис. грн. 

77891 

Результат переоцінки основних засобів тис. грн. 679289 
Розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п), тис. грн. 38535 
Прибуток минулих років, тис. грн. 33934 
Субординований борг, що враховується до капіталу тис. грн. 2348702 
Відвернення  62132 
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