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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Розвиток банківської системи є одним із пріоритетних напрямків 

реформування української економіки, вагомим чинником вирішення нагальних 

соціально-економічних проблем держави, розвитку фінансового ринку, 

зростання інвестиційної активності господарюючих суб’єктів і добробуту 

громадян.Виступаючи невід’ємною складовою фінансової системи, банки 

являють собою економічні установи зі складною багаторівневою організаційною 

та фінансовою структурою, що виконують специфічні функції в економіці. Їх 

успішне функціонування визначається впливом макроекономічних факторів та 

особливостями управління кожним з них.  

Професійно володіти питаннями діяльності та функціонування фінансового 

ринку, і зокрема, комерційних банків мусить нині спеціаліст, який має 

відношення до прийняття економічних рішень у будь –якій сфері народного 

господарства. 

Важливою складовою роботи студентів є самостійна підготовка ними 

матеріалів, питань, завдань із кожної теми навчального курсу. Оскільки 

навчальним планом передбачено виділення навчального часу для самостійної 

роботи студентів, частина обов’язкового програмного матеріалу виноситься на 

самостійне вивчення студентів. 

Самостійна робота є обов’язковою при підготовці до практичних занять, для 

складання іспиту з навчальної  дисципліни, тому вона повинна мати  

систематичний та плановий характер і обов’язково завершуватись перевіркою 

знань  студентів. 

Самостійна робота є складовою навчального процесу, важливим чинником, 

який формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння знань. Самостійна 

робота студентів є основним засобом опанування навчального матеріалу у поза 

аудиторний час. Значно підвищується значення та статус самостійної роботи при 

скороченні обсяг аудиторної роботи. 

Мета самостійної роботи – сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної 
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програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 

професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та 

контролювати власну діяльність. 

Посилення ролі самостійної роботи означає принципово нову організацію 

навчально – виховного процесу у вищих навчальних закладах. Він повинен 

будуватись так, щоб розвивати вміння вчитися, формувати у студентів здібності 

до саморозвитку, творчого застосування здобутих знань. 

Активна самостійна робота студентів можлива лише за наявності серйозної 

та стійкої мотивації. Найпотужніший мотивуючий фактор – підготовка до 

подальшої ефективної професійної діяльності. Активізують самостійну роботу 

такі фактори: 

1. Корисність роботи, що виконується. 

2. Участь студентів у творчій діяльності. 

3. Інтенсивна педагогіка, що передбачає введення у навчальний процес 

активних методів навчання. 

4. Використання мотивуючих факторів контролю знань (накопичу вальна 

система оцінювання знань, рейтинг). 

5. Індивідуалізація завдань, які виконуються в аудиторії та поза аудиторний 

час, постійне їх оновлення. 

6. Особистість викладача. Викладач може бути прикладом для студента як 

професіонал і творча особистість. 

Основне завдання організації самостійної роботи студентів – навчити 

студентів свідомо та самостійно працювати спочатку з навчальним матеріалом, а 

потім з науковою інформацією. Закласти основи самоорганізації та 

самовиховання, сформувати уміння та навички постійно підвищувати свою 

кваліфікацію. 

Для раціональної організації самостійної роботи студент повинен уміло 

розподілити свій час, передбачений навчальним планом для позааудиторної 

роботи. У цілому навчальний час студентів включає години, призначені для 

аудиторної (регламентованої) роботи (лекції,  практичні заняття, консультації з 
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викладачем, наукові конференції та олімпіади, складання іспиту) та 

позааудиторної роботи (підготовка до  практичних занять та іспиту, написання 

контрольних робіт та індивідуальних завдань, доповідей, рефератів, проведення 

групових презентацій, робота з літературою в бібліотеці, пошук інформації в 

Інтернеті). 

Форми самостійної роботи: 

• опрацювання лекційного матеріалу; 
• підготовка до практичних занять; 
• самостійна робота з підручником, науковою та періодичною 

літературою; 
• вивчення та аналіз законодавчих та нормативних документів; 
• пошук і опрацювання матеріалів через мережу Інтернет; 
• узагальнення та аналіз фактичних даних; 
• проведення самостійних наукових досліджень; 
• підготовка аналітичних записок, доповідей, рефератів, презентацій; 
• виконання індивідуальних завдань; 
• написання контрольних робіт; 
• підготовка до іспиту. 

Форми контролю самостійної роботи:  

• індивідуальні консультації та співбесіди; 
• тестування, перевірка контрольних робіт; 
• заслуховування рефератів та презентацій; 
• перевірка творчих та ситуаційних завдань; 
• проведення колоквіумів. 

Опрацювання лекційного матеріалу є важливою складовою опанування 

матеріалу курсу, оскільки під час лекції формуються наукові основи знань, 

опановується важливий теоретичний і фактичний матеріал, виділяються головні 

проблеми та питання щодо тематичного змісту курсу. Для кращого засвоєння  

лекційного матеріалу після лекції слід прочитати конспект, внести необхідні 

правки та визначити основні аспекти. 

Підготовка до практичних занять передбачає: 

• вивчення рекомендованої до даної теми літератури; 
• пошук додаткових джерел інформації; 
• підготовку відповідей на питання, що виносяться на практичне 

заняття; 
• опанування нових термінів. 
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Обов’язковим є ведення конспекту для підготовки до практичних занять, в 

якому студент готує відповіді на питання, робить виписки з опрацьованої 

літератури, веде словник. 

Ефективність проведення практичного заняття визначається рівнем 

самостійної підготовки студентів. 

Метою проведення практичного заняття є підведення підсумків 

самостійного опанування студентами навчального матеріалу, теоретичних 

джерел, тематичних завдань, а також закріплення знань та умінь з курсу. 

Завдання практичного заняття – оволодіння студентами навичками 

публічного виступу, вмінням логічно, змістовно, аргументовано, переконливо 

висловлювати свої думки, роботи правильні висновки, пов’язувати матеріал 

навчального курсу із сучасними проблемами функціонування грошової та 

кредитної системи України. 

Самостійна робота з підручниками, науковою та періодичною літературою, 

вивчення  та аналіз законодавчих та нормативних документів будується на 

основі роботи з каталогами та конспектування. Для раціонального 

запам’ятовування матеріалу потрібно підготувати невеликий конспект із 

викладенням тез чи головних думок, або посилань на конкретні сторінки книги 

чи журналу, що дозволяє швидко знаходити потрібний матеріал. При 

ксерокопіюванні журнальних статей слід виділяти (підкреслювати) основні 

думки. 

Виконання індивідуальних завдань, написання контрольних робіт 

здійснюється студентами самостійно, відповідно до завдання, на основі вивчення 

спеціальної літератури. Письмова контрольна робота є однією з форм 

самостійної роботи студентів із вивчення окремих тем і питань навчального 

курсу. Це важливий засіб перевірки знань студентів, що може використовуватись 

при поточному й підсумковому контролі засвоєння матеріалу дисципліни. 

Для самоперевірки якості засвоєння знань студентам пропонуються тести і 

творчі завдання. Результати тестування оцінюються викладачем, обговорюються 

на заняттях і враховуються при проміжному та підсумковому контролі. 



 7 
До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі 

завдання поточного контролю. Остаточна оцінка семестрового контролю 

враховує всі аспекти участі студента в навчальному процесі. 

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи із 

дисципліни „Банківська система” розроблені відповідно до програми курсу 

„Банківська система” для студентів напрямку підготовки 072 „Управління та 

адміністрування” рівня вищої освіти „бакалавр” і призначені для самостійної та 

індивідуальної роботи студентів над дисципліною. Відповідно до програми 

курсу збірник містить завдання по основних розділах курсу „Банківська 

система”.  

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА» 

 

№ Назва змістового модулю та теми 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
Банківська система, її призначення та функції 

1 Теоретичні засади організації банківської системи: сутність, 
принципи побудови, функції 

2 Центральний банк у банківській системі 
3 Регулювання діяльності банків  та нагляд за нею 
4 Створенння, організація діяльності та управління банком 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
Характеристика та порядок проведення операцій банку 

5 Операції банків з формування ресурсів 
6 Розрахунково-касові операції банків 
7 Кредитні операції банків 
8 Операції банків з цінними паперами 
9 Операції банків в іноземній валюті 
10 Нетрадиційні банківські операції  та послуги 
11 Забезпечення фінансової стійкості банку 

Всього годин: 120/150 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

“ БАНКІВСЬКА СИСТЕМА” 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

Банківська система, її призначення та функції 

 

Тема 1. Теоретичні засади організації банківської системи: сутність, 

принципи побудови, функції 

Контрольні питання до семінарського заняття: 

1. Сутність поняття банківська система та її типи.  
2. Інституціональна структура банківської  ситеми. 
3. Моделі банківських систем у країнах з розвиненою ринковою 

економiкою:  англійська, американська, німецька та японська, їх основні ознаки.  
4. Функції банківської системи.  
5. Фактори впливу на банківську систему.  
6. Етапи розвитку банківської системиУкраїни. 
 

Дискусійні питання до семінарського заняття: 

1. Проблемні та кризові явищав банківській системі України. 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Фінансовий ринок , його види та функції. 
2. Міжнародні фінансово – кредитні  установи, форми їх співробітництва з 

Україною. 
3. Спеціалізовані небанківські кредитно – фінансові установи. 
 

Теми рефератів: 

1. Сутність банківської системи та її інституціональна структура.  
2. Види банківських систем, їх відмінності та особливості функціонування 

сучасних банківських систем розвинутих країн (моделі банківських систем:  
англійська, американська, німецька та японська, їх основні ознаки). 

3. Умови нормального функціонування банківської системи. Фактори 
впливу на банківську систему.  

4. Нормативно-правова база функціонування банківської системиУкраїни. 
5. Формування банківської системи в Україні.  
6. Тенденції розвитку  банківської системи України на сучасному етапі. 
7. Формування ресурсів групи Світового банку і його організаційна 

структура.  
8. Співробітництво Світового банку і України.  
9. Історія виникнення банківської справи у світі. 
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10. Історія розвитку банківської справи в Україні. 

 

Література[1; 3; 10; 27-32; 35;  40;  42;  44] 

 

Тема 2.Центральний банк у банківській системі 

Контрольні питання до семінарського заняття: 

1. Причини і шляхи створення центральних емісійних банків.  
2. Статус, форми функціонування центральних банків світу.   
3. Основні напрями діяльності, функції  центральних банків.   
4. Операції центральних банків.   
5. Європейська система центральних банків.  Перспективи розвитку 

центральних банків.  
6. Створення та етапи розвитку Національного банку України.  
7. Основні принципи організації та функціонування  системи НБУ.  
8. Взаємовідносини НБУ з органами державної влади.  
9. Органи управління і структура НБУ. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Причини і способи створення центральних емісійних банків. 
2. Фінансове забезпечення діяльності НБУ. 
3. Емісійно – касова робота установ НБУ. 
4. Сутність і види кредитування центральним банком діяльності 

комерційних банків. 
5. Депозитні операції НБУ. 
6. Суть і завдання банківського регулювання і нагляду. 
7. Інспектування комерційних банків. 
8. Обслуговування НБУ внутрішнього та зовнішнього боргу. 
9. Валютна політика НБУ як основа валютного регулювання і контролю. 
10. Курсова політика НБУ. 
11. Завдання і цілі грошово – кредитної політики. Типи грошово – кредитної 

політики. 
 

Практичне завдання для самостійної роботи: 

Завдання 1.Ознайомитися з Законом України «Про Національний банк 
України [3]  та з посиланням на його Розділи, статті, пункти, заповнити таблицю 
за наведеною формою: 
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Розділ, стаття, 
пункт 

Питання, що регламентується Короткий зміст 
основних положень 

 Правова основа діяльності  
 Вимоги до статутного капіталу  
 Економічна самостійність  
 Формування та розподіл прибутку  
 Функції банку  
 Повноваження Ради НБУ  
 Склад та формування Ради НБУ  
 Голова НБУ – порядок призначення та звільнення  
 Обов'язки та повноваження Голови НБУ  
 Склад та порядок формування Правління НБУ  
 Функції Правління НБУ  
 Засоби та методи реалізації грошово-кредитної 

політики 
 

 Види операцій НБУ  
 Підзвітність НБУ  
 

Теми рефератів: 

1. Організаційні основи та структура Національного банку. 
2. Порядок функціонуваня та повноваження Ради Національного банку. 
3. Характеристика засобів грошово-кредититої політики Національного 

банку. 
4. Види операцій Національного банку. 
5. Дільність Національного банку в сфері валютного регулювання та 

контролю. 
6. Становлення центрального банку в Україні та його статус. 
7. Принципи організації та функціонування НБУ. 
8. Повноваження НБУ як емісійного центру готівкового обігу. 
9. Становлення та розвиток міжбанківських розрахунків в Україні. 
10. Організація емісійно-касової роботи в системі НБУ. 
11. Економічні засади діяльності НБУ. 

 

Література[1; 3; 10; 27-32; 35; 40; 42 44] 

 

Тема 3.Регулювання діяльності банків  та нагляд за нею 

Контрольні питання до семінарського заняття: 

1. Сутність та необхідність банківського регулювання та нагляду.  
2. Форми банківського нагляду: вступний, попередній, поточний. 
3. Системи банківського регулювання та нагляду зарубіжних країн. 
4. Базельський комітет з питань банківського нагляду. 



 11 
5. Що стало основною метою впровадження Базель-ІІ і в чому полягають 

його відмінності від Базель-І. 
6. Методичні рекомендації Базель ІІІ: основні положення та план реалізації. 
7. Система банківського регулювання та нагляду в Україні.  
8. Нормативно-правове забезпечення регулювання та нагляду банківської 

діяльності в Україні. 
9. Структура банківського нагляду НБУ. 
10. Поясніть як проводиться банківський контроль та які служби мають 

повноваження його здійснювати. 
 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Базельський комітет з питань регулювання діяльності банків: функції, 
завдання та роль у діяльності національних органів банківського нагляду. 

2. Регулювання Національним банком України ризиків у діяльності банків. 
3. Регулювання   діяльності   комерційних   банків   за   допомогою   

економічних нормативів. 
4. Система страхування депозитів у зарубіжних країнах. 
5. Проблеми створення та функціонування системи гарантування депозитів 

в Україні. 
6. Фонд   гарантування   вкладів   фізичних   осіб   в   Україні:   інституційні   

основи діяльності, функції, завдання та повноваження. 
 

Практичне завдання для самостійної роботи: 

Завдання 1.Скласти перелік загальних нормативних документівз організації 
банківського нагляду за такою формою: 

 
Нормативний 

документ Номер Ким і коли 
затверджений Розділи Короткий зміст 

основних положень 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 
 

 

Завдання 2.Формування тлумачного словника з дисципліни.   
2.1Дайте визначення поняттям «банківське регулювання», «банківський 

нагляд», «банківський контроль», використовуйте посилання на нормативно-
правові акти. 

2.2Назвіть та дайте визначення  фінансових інструментів механізму 
державного регулювання банківської діяльності. 

 

Теми рефератів: 

1. Методи ефективного банківського нагляду. 
2. Економічна сутність та необхідність банківського регулювання та 

нагляду. 
3. Нові підходи до  регулювання банківського  сектору на  основі Базеля ІІІ.  
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4. Організаційна структура системи банківського регулювання та нагляду 

Національного банку України. 
5. Основні документи Базельського комітету з питань банківського нагляду. 
6. Основні етапи становлення банківського нагляду в Україні.  
7. Основні постулати Базельської угоди про капітал І. 
8. Основні функції комісії НБУ з питань нагляду та регулювання 

діяльності банків. 
9. Основну мету і завдання банківського регулювання і нагляду. 
10. Особливості сучасного стану регулювання банківської діяльності. 
11. Повноваження Базельського комітету в сфері банківського нагляду. 
12. Повноваження Національного банку України з питань фінансового 

моніторингу діяльності банків.  
13. Принципи ефективного банківського нагляду. 
14. Проблеми забезпечення ефективного банківського нагляду в Україні.  
15. Стандарти достатності капіталу згідно з Базельськими угодами про 

капітал.  
16. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб і внески до нього комерційних 

банків.  
17.  Форми контролю Національного банку України. 
18. Форми регулювання банківської діяльності. 
19. Функції і завдання Базельського комітету з питань банківського нагляду. 
20. Характеристика Базельських угод про капітал ІІ. 
21. Характеристика методів проведення банківського нагляду. 
22. Характеристика систем організації банківського регулювання та нагляду 

в країнах світу. 
23. Організація системи банківського регулювання. 
24. Форми, об’єкти і методи банківського нагляду. 
25. Регулювання діяльності банків за допомогою економічних нормативів. 
26. Сучасні тенденції розвитку системи банківського регулювання. 
27. Порядок проведення інспекційних перевірок банку. 

 

Література [ 3; 7-10; 12; 20; 24; 25; 27-33; 35-37; 39; 44; 46; 47] 

 

Тема 4.Створенння, організація діяльності та управління банком 

Контрольні питання до семінарського заняття: 

1. Сутність та функції комерційного банку.  
2. Створення комерційних банків в Україні (форми, вимоги щодо статутного 

капіталу). 
3. Державна реєстрація банків в Україні (вимоги, документи для державної 

реєстрації,  порядок розгляду, підстави відмови).. 
4. Створення банку з іноземним капіталом. 
5. Порядок відкриття філій, представництв та відділень комерційних банків. 
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6. Вимоги до створення та державної реєстрації банківських об'єднань. 
7. Надання НБУ дозволу на придбання та збільшення істотної участі в 

банку. 
8. Динаміка створення банківських установ в Україні (за період 5-10 років). 

Структура та характеристика складових банківської системи України. 
9. Мета та завдання ліцензування банківської діяльності. 
10. Види операцій, які підлягають ліцензуванню. 
11. Порядок ліцензування банківських операцій. 
12. Особливості ліцензування окремих операцій комерційних банків. 
13. Наведіть і охарактеризуйте типову структуру управління банку. 
 

Практичне завдання до семінарського заняття: 

Ділова гра 
Мета гри: формування у студентів практичних навичок з питань створення, 

реєстрації та ліцензування комерційних банків в Україні. 
Загальні положення: 
Ділова гра розрахована на 6 годин самостійної роботи студентів і 2 години 

аудиторних практичних занять під керівництвом викладача. 
Умови гри 
Студенти розподіляються на фахівців служби банківського нагляду 

територіального управління Національного банку України, керівників та 
головних бухгалтерів комерційних банків. 

У процесі роботи студенти – представники комерційних банків, готують 
пакети документів на: 

 реєстрацію новоствореного банку;  
 реєстрацію змін і доповнень, що вносяться до установчих документів 

банку;  
 відкриття філії;  
 ліцензування банківських операцій новоствореного банку;  
 отримання ліцензії у зв’язку з розширенням діяльності банку;  
 отримання дозволу на здійснення банківських операцій філією.  
Студенти – представники банківського нагляду територіального управління 

Національного банку України, перевіряють документи і готують питання для 
обговорення з представниками комерційних банків на практичному занятті, де 
здійснюється відкритий захист представниками комерційних банків своїх пакетів 
документів. 

За підсумками захисту представники банківського нагляду територіального 
управління Національного банку України роблять усний висновок щодо 
розглянутих питань. 

Начальник територіального управління Національного банку України 
(викладач) здійснює загальне керівництво грою, оцінює роботу комерційних 
банків і служби банківського нагляду територіального управління Національного 
банку України. 
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Практичне завдання для самостійної роботи: 

Завдання 1. Територіальне управління НБУ до реєстрації відкрило 
комерційному банку “А” тимчасовий рахунок для формування статутного 
капіталу. 

Акціонери-засновники у сплату вказаного фонду збираються внести будівлі, 
споруди, устаткування, грошові кошти, нематеріальні активи, іноземну валюту, 
цінні папери, що емітовані третіми суб’єктами і мають ринковий курс, а також 
судна, повітряні апарати, рідкоземельні метали, право на користування товарним 
знаком і одержані кредити. 

Проаналізуйте джерела формування статутного фонду, зробіть необхідний 
висновок і проконсультуйте керівництво банку з цього приводу.  

З’ясуйте, як здійснюватиметься перевірка щодо дотримання банком строків 
формування статутного капіталу.  

Завдання 2. Територіальне управління НБУ одержало пакет документів від 
комерційного банку “А” про внесення змін в установчі документи у зв’язку зі 
збільшенням статутного капіталу на 45 млн. грн. за рахунок додаткового внеску 
фірми-акціонера “Б”. 

Фірма має такі показники (у млн. грн.): 
 сума джерел власних і прирівняних до них коштів – 185;  
 кошти статутного та резервного фондів і кошти цільового фінансування – 

120;  
 кошти, іммобілізовані в основні засоби та інші позабалансові активи – 75.  
Визначити можливість внеску фірмою в статутний фонд банку додаткових 

коштів.  
При позитивному вирішенні питання вказати, яким чином проводиться 

врахування вказаної операції в комерційному банку і на підставі яких 
документів.  

Завдання З. Управління комерційного банку “А” прийняло рішення про 
внесення змін і доповнень до установчих документів: 

 збільшення статутного капіталу на 50 млн. грн. за рахунок додаткових 
внесків акціонерів банку (нових акціонерів не залучали);  

 призначення нового голови правління банку – Котляра І.С.  
Враховуючи дану ситуацію, вказати:  
а) що повинен зробити комерційний банк “А” для реєстрації змін і 

доповнень у Національному банку України?; 
б) дії територіального управління НБУ в цьому випадку. 
За якої умови регіональне управління НБУ може самостійно прийняти 

рішення про реєстрацію змін та доповнень до установчих документів 
комерційних банків?  

Підготувати такі документи:  
а) клопотання комерційного банку “А” про реєстрацію змін і доповнень до 

установчих документів; 
б) анкету співбесіди членів комісії з питань нагляду та регулювання 

діяльності банків із кандидатом на посаду голови правління комерційного банку; 
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в) висновок територіального управління Національного банку України у 

зв’язку з цим. 
Примітка: реквізити, котрих бракує, беруться на власний розсуд. 
Завдання 4. Акціонери-засновники вирішили створити і зареєструвати 

комерційний банк “А”.Скласти:  
- заяву ради банку про реєстрацію;  
- висновок територіального управління НБУ.  
Визначити перелік умов реєстрації банку.  
Примітка: реквізити, котрих бракує, беруться на власний розсуд студентів 

або надаються додатково викладачем. 
Завдання 5. Правління комерційного банку “А” 5 вересня поточного року 

прийняло рішення про створення філії у м. Суми. 
Указати, за яких умов цей банк зможе здійснити рішення свого правління.  
Визначити перелік питань, які зумовлять поведінку комерційного банку і 

територіального управління Національного банку України в цій ситуації.  
Визначити, в яких випадках територіальне управління Національного банку 

України може відмовити вказаному банку у відкритті філії.  
Скласти клопотання цього банку про відкриття філії та дозвіл 

територіального управління Національного банку України з цього приводу.  
Примітка: реквізити, котрих бракує, беруться на власний розсуд.  
Завдання 6. Правління ПАТ банку “А” 20 січня поточного року прийняло 

рішення про відкриття безбалансового відділення у м. Суми. 
Скласти:  
 клопотання банку з цього приводу;  
 дозвіл територіального управління НБУ на відкриття безбалансового 

відділення.  
Визначити, в яких випадках територіальне управління НБУ може відмовити 

вказаному банку у відкритті безбалансового відділення.  
Примітка: реквізити, котрих бракує, беруться на власний розсуд студентів 

або надаються додатково викладачем.  
Завдання 7.Правління ПАТ банку“А” 20 січня поточного року прийняло 

рішення про відкриття безбалансового відділення в м. Суми. 
Скласти письмове повідомлення банком НБУ з цього приводу. За який 

строк відокремлений підрозділ банку має право розпочати свою діяльність? 
Завдання 8.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”. 

Кошти на формування статутного капіталу новоствореного банку у розмірі, 
передбаченому чинним законодавством України та установчими документами 
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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. 

Завдання 9. Національний банк України отримав пакет документіввід 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. 

Завдання 10.Надати схематичне зображення організаційної структури 
комерційногобанку. 

Завдання 11. До територіального управління НБУ для реєстрації 
комерційного банку надійшли такі документи: 

1. заявка про реєстрацію банку; 
2. установчий договір; 
3. протокол установчих зборів; 
4. бізнес – план; 
5. копія звіту про результати підписки на акції; 
6. договір про оренду приміщення терміном на два роки; 
7. копії платіжних документів про сплату внесків до статутного капіталу. 
Визначте: 
1. достатність документів для реєстрації комерційного банку; 
2. яке рішення прийме територіальне управління НБУ після розгляду 

пакета документів. 
Завдання 12. До територіального управління НБУ надійшов повний пакет 

документів для реєстрації комерційного банку. Копії платіжних документів про 
сплату внесків до статутного фонду свідчать, що платежі здійснені в сумі 2 млн. 
євро. 

Вкажіть: 
1. яке рішення може бути прийняте управлінням НБУ; 
2. в яких випадках НБУ може відмовити в державній реєстрації банку. 
Завдання 13. До НБУ звернувся комерційний банк з клопотанням про 

видачу письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями. 
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Підрозділ, який виконуватиме ці операції, буде створений відразу ж після 
отримання письмового дозволу. 

Вкажіть: 
1. чи буде виданий письмовий дозвіл комерційному банку; 
2. назвіть умови отримання письмового дозволу. 
Завдання 14.До НБУ надійшло від комерційного банку клопотання про 

видачу банківської ліцензії. Згідно з поданими документами встановлено, що 
банк незабезпечений достатньою мірою комп’ютерною технікою. 

Вкажіть: 
1. яке рішення буде прийняте НБУ щодо надання банківської ліцензії; 
2. дотримання яких умов надає банку право отримати банківську ліцензію. 
Завдання 15.У Національний банк України подано пакет документів для 

реєстрації Банку „Арго”. Засновники банку внесли на тимчасовий рахунок 
грошові кошти в розмірі 3 млн. євро. 

Потрібно пояснити: 
1. Які документи потрібно подати банку до територіального управління НБУ 

для реєстрації? 
2. Які дії Національного банку України при розгляді питання щодо 

реєстрації банку? 
Завдання 16.На адресу територіального управління надійшов пакет 

документів щодо реєстрації Національним банком України Акціонерного банку 
„Мрії”. Як свідчать дані установчого договору, підписаного засновниками банку 
та засвідченого відбитком їх  печатки, до складу засновників банку ввійшли: 

1. ПАТ „Нафтопереробний завод”,  що зголосився на придбання акцій банку 
в сумі, еквівалентній 35 % статутного капіталу банку; 

2. ПАТ „Львівська кавова фабрика” – у сумі, еквівалентній 20 % статутного 
капіталу банку; 

3. ПрАТ „Колос” – у сумі, еквівалентній 25 % статутного капіталу банку; 
4. Кредитна спілка „Злагода”, відповідно, 20 % статутного капіталу банку. 
Кошти для формування статутного капіталу новоствореного банку у розмірі, 

передбаченому чинним законодавством України та установчими документами 
банку, акумульовано засновниками банку на накопичу вальному рахунку – у 
повному розмірі. 

Потрібно пояснити: 
Чи вправі територіальне управління НБУ підтримати відповідне клопотання 

засновників про державну реєстрацію банку? 
Завдання 17.На основі публікацій у „Вісниках НБУ” за два попередні роки 

проведіть дослідження змін структури зобов’язань банків, структури активів 
банків України, структури доходів і витрат банків. Проаналізуйте діяльність 
банків України за два роки і зробіть висновок. 
 

Теми рефератів: 

1. Комерційний банк – основна ланка грошово-
кредитноїсистемиринкової економіки. 



 18 
2. Шляхи збільшення власного капіталу вітчизняних комерційнихбанків. 
3. Основні вимоги до засновників при створенні комерційногобанку. 
4. Вимоги до капіталу банку при його реєстрації. 
5. Вимоги та порядок формування статутного капіталу банківських 

об’єднань. 
6. Відкриття філій, відділень та представництв банків на території України. 
7. Мінімальний розмір статутного капіталу банківської установи,  програма 

капіталізації комерційного банку. 
8. Необхідність регулювання доступу іноземного капіталу до банківської 

системи в Україні. 
9. Основні класифікаційні ознаки функціонування банківських установ. 
10. Основні ознаки відповідності установчих документів, які надаються 

банком при реєстрації. 
11. Підстави відмови НБУ  у реєстрації банківських установ. 
12. Порядок створення та державної реєстрації банків з іноземним 

капіталом 
13. Порядок та умови створення банків в Україні. 
14. Послідовність процесу реєстрації банківських та фінансово-кредитних 

установ. 
15. Характеристика вступного контролю при відкритті представництв 

банків. 
16. Характеристика особливостей відкриття банків з іноземним капіталом. 
17. Банківські об’єднання: порядок створення та їх типи. 
18. Надання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку. 
19. Причини утворення і тенденції розвитку об’єднань банків в Україні. 
20. Характеристика основних етапів надання банківським і фінансово-

кредитним установам ліцензій на здійснення банківських операцій. 
21. Особливості надання ліцензій та дозволів на здійснення операцій з 

валютою. 
22. Визначення поняття генеральної банківської ліцензії та ліцензії на 

здійснення банківських операцій. 
23. Письмовий дозвіл на здійснення банківських операцій. 
24. Вимоги до банків при отриманні банківської ліцензії. 
25. Охарактеризуйте пакет документів, який необхідний для отримання 

ліцензії (за різними видами операцій). 
26. Призупинення та відкликання ліцензія на здійснення банківських 

операцій. 
27. Здійснення нагляду за проблемними банками. 
28. Заходи впливу НБУ щодо банків-порушників банківського 

законодавства. (обмеження окремих видів діяльності, підвищення нормативів, 
накладання штрафів та ін.) 

29. Структура управління комерційногобанку. 
 

Література [ 1; 3; 5-9; 12; 14; 15; 20-25; 27-33; 35-37; 39; 44-47] 
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ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ І 
 

1. Регулювання діяльності банків – це: 
а) система заходів, за допомогою яких держава через центральний банк 

забезпечує стабільне й безпечне функціонування банків; 
б) сукупність форм та методів впливу державних установ та 

організацій, спрямованого на підтримання стабільності банківськоїсистеми; 
в) сукупність інструментів грошово-кредитного регулювання. 
 
2. Основними завданнями банківського регулювання танаглядує: 
а) забезпечення стабільності та надійності банківської системи; 
б) захист інтересів вкладників, що розміщують свої кошти в банках, від 
неефективного управліннями банками; 
в) створення конкурентного середовища у банківському секторі; 
г) забезпечення відкритості політики і діяльності банківського сектора в 

цілому і кожному банку зокрема; 
д) усі перелічені вище. 
 
3. Превентивні заходи спрямовуютьсяна: 
а) обмеження доступу до банківської діяльності; недопущення 

ймовірних негативних наслідків того чи іншогопроцесу; 
б) захист вже існуючої загрозливої для банку ситуації, яка може спричинити 

банкрутство; 
в) обмеження недобросовісної конкуренції у банківській системі; г) 

посилення конкуренції у банківській системі; 
д) обмеження кредитної активності комерційних банків. 
 
4. Протекційні заходи (захисні) встановлюютьсядля: 
а) обмеження доступу до банківської діяльності; недопущення 

ймовірних негативних наслідків того чи іншогопроцесу; 
б) захисту вже існуючої загрозливої для банку ситуації, яка може 

спричинити банкрутство 
в) обмеження недобросовісної конкуренції у банківській системі; г) 

посилення конкуренції у банківській системі; 
д) обмеження кредитної активності комерційних банків. 
 
5. Економічні методи регулювання  банківськоїдіяльності включають: 
а) нормативні заходи (встановлення кількісних нормативів або розмірів 

обмежень чи пільг); 
б) встановлення певного порядку дії у сфері державного управління 

(приписи); 
в) заборона певних дій (заборони); г) 

надання можливості вибору дій; 
д) надання можливості діяти на свій розсуд; 
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е) допуск за певних умов паритетного юридичного становища сторін у 

відношенні, що регулюється. 
 
6.  Сутьадміністративнихметодів може бутивиражена в наступному: 
а) нормативні заходи (встановлення кількісних нормативів або розмірів 

обмежень чи пільг); 
б) коригуючі (застосування впливу для конкретної ситуації); 
в) встановлення певного порядку дії у сфері державного управління 

(приписи), заборона певних дій (заборони); 
г) надання можливості діяти на свій розсуд; 
д) допуск за певних умов паритетного юридичного становища сторін у 

відношенні, що регулюється. 
 
7. До основних завдань банківського регулювання та нагляду в Україні 

слідвіднести: 
а) забезпечення прибутковості та дохідності банківських установ; 
б) кредитне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності у 

відповідності до пріоритетних напрямів державної підтримки підприємництва; 
в) забезпечення стабільності та надійності банківської системи, захист 

інтересів вкладників банків від неефективного банківського управління; 
г) створення конкурентного середовища у банківському секторі; 
д) забезпечення відкритості політики і діяльності кожного окремого банку; 
е) всі перелічені вище. 
 
8. Головними завданнями банківського нагляду та контролю за 

фінансовою стійкістю банків на грошовому ринкує: 
а) проведення скоординованої зваженої та послідовної політики 

банківського нагляду; 
б) прогнозування і своєчасне реагування на зміни в банківському 

секторі; 
в) захист інтересів вкладників і кредиторів;  
г) забезпечення фінансової стійкості банків; 
 д) всі перелічені вище. 

 
9. Яке з названих визначень Ви вважаєтеправильним: 
а) банк – це посередник грошовогоринку;  
б) банк – це посередник і підприємство; 
в) банк – це підприємство, що виготовляє гроші. 
 
10. Які з названих положень, що діють в Україні, належать до основних 

передумов видачі банківськоїліцензії: 
а) відсутність в даному регіоні інших банків;  
б) згода місцевих органів влади; 
в) наявність бізнес-плану. 
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11. За формою власності комерційні банки можуть бути:  
а)універсальними;    б) унітарними; 
в) міжнародними;     г)корпоративними. 
 
12. Банки, що обмежують свою діяльність вузьким колом операцій 

або обслуговують окремі галузіекономіки: 
а) багатофілійні;   б) спеціалізовані;  в) універсальні. 

 
13. ЯкізназванихбанківУкраїниможнавважатиспеціалізованими: 
а) Альфа банк;     б) Банк Аркада; 
в) Ощадбанк;    г) Приватбанк. 
 
14. Внески до статутного фонду комерційного банку можна здійснювати 

за рахунок: 
а) кредиту, отриманого в іншому банку;  
б) прибутку підприємства - засновника;  
в) партійних внесків. 
 
15. Комерційний банк вважається зареєстрованим, якщо: 
а) РУ НБУ надав позитивний висновок щодореєстрації; 
б)рішення про реєстрацію схвалено Комісією з питань нагляду і 

регулювання діяльності банківНБУ; 
в) банк внесено до Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж 

та інших фінансово-кредитних установ. 
 
16. НБУ може відмовити у реєстрації комерційного банку уразі: 
а) невідповідності установчих документів засновників чинному 

законодавству; 
б) коли серед засновників є фізичні особи – іноземні громадяни;  
в) відсутності відповідної матеріально - технічної бази. 
 
17. Відособлений від банку підрозділ, що фінансується банком та не 

виконує банківських операцій: 
а) філія;   б) представництво; в) пункт обміну валют. 
 
18. Рішення про надання комерційному банку ліцензії на здійснення 

банківських операцій приймаєтьсяпротягом: 
а) місяця з дня подання пакету документів до РУ НБУ; 
б) двох тижнів з дня подання документів до центрального апарату НБУ; 
в) місяця з дня подання пакету документів і висновку РУ НБУ до 

центрального апарату НБУ. 
 
19. Вищим органом управління комерційного банку –публічного 

акціонерного товаристває: 
а) ревізійна комісія;   б) спостережна рада банку;  
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в) загальні збори акціонерів;   г) правління. 

 
20. Голова правління банку може входити доскладу: 
а) ревізійної комісії;   б) спостережної радибанку;  
в) кредитної ради банку. 
 
21. 3а діючими вимогами НБУ обов’язковими підрозділамикомерційного 

банку маютьбути: 
а) служба безпеки банку;   б) каса банку; 
в) служба внутрішнього аудиту; г) служба автоматизації банківської 

діяльності. 
 
28. Основною метою банківського нагляду є:  
а) підтримка стабільності національної грошової одиниці;  
б) контроль за економічними нормативами діяльності банківських установ;  
в) зменшення ризику втрат для вкладників та інших кредиторів;  
г) забезпечення ефективної системи банківського нагляду.  
 

29. Вступний контроль передбачає:  
а) реєстрацію та ліцензування банківських установ;  
б) реєстрацію банківських установ;  
в) контроль за економічними нормативами діяльності банківських установ;  
г) надання письмових дозволів. 
 
30. Процедура приєднання банківських установ передбачає:  
а) зміну організаційно-правової форми товариства;  
б) перетворення банку як юридичної особи;  
в) передавання майна, коштів, прав та обов’язків банкам, які створюються;  
г) реорганізацію банківської установи.  
 

31. До спеціалізованих належать банки:  
а) у структурі яких 50 % активів одного типу;  
б) у структурі яких 60 %  активів одного типу;  
в) які мають спеціалізовану ліцензію банківської установи;  
г) які у структурі активних операцій мають дві банківські операції. 

 
32. До індикативних методів регулювання банківської діяльності 

належать:  
а) встановлення обов’язкових економічних нормативів;  
б) визначення норм обов’язкових резервів для банків;  
в) встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від 

активних банківських операцій;  
г) кореспондентські відносини;  
д) надання рекомендацій банку.  
 
33. Базельська угода про капітал ІІ містить такі "компоненти – опори":  
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а) "мінімальні вимоги до капіталу";   б) "контроль з боку нагляду";  
в) "ринкова дисципліна";    г) усі відповіді правильні.  
 

34. Кредит Національного банку, що призначений для надання банкам, 
переведеним у режим фінансового оздоровлення, або банкам, які узяли на 
себе борг банку, що перебуває у режимі фінансового оздоровлення, є: 

а) постійно діючою  лінією рефінансування; г)стабілізаційним кредитом; 
б) операцією РЕПО;     д) кредитом  «овернайт»; 
в) міжбанківським кредитом. 
 

35. Інспектування банківських установ здійснюється з періодичністю не 
рідше:  

а) одного разу на 12 міс.;    б) одного разу на 24 міс.;  
в) одного разу на 36 міс. 
 

36. Поняття «емісійний банк» у історичному аспекті означає: 
а) здійснення емісії державою через центральний банк; 
б) панівна роль цього банку у кредитній системі держави; 
в) відповідальність банку за організацію грошового обігу взагалі, у тому 

числі забезпечення банкнот золотом, їх розмінність на золото, вміст золота у 
номіналі банкноти, та виконання функції кредитора останньої інстанції; 

г) вірними є А, Б, В;                    д) вірними є А і В. 
 

37. Причинами виникнення центральних банків є: 
а) демонетизація золота та перехід від грошової системи золотомонетного 

стандарту до системи обігу кредитно-паперових грошей; 
б) можливість здійснення контролю над усіма банками в країні; 
в) необхідність централізації банкнотної емісії; 
г) вірна відповідь відсутня;                    д) вірними є відповіді А і В. 
 
38. Становлення центрального банку протягом тривалого періоду 

часу шляхом поступового закріплення за ним монопольної емісії банкнот є: 
а) еволюційним шляхом виникнення центрального банку; 
б) директивним шляхом виникнення центрального банку; 
в) державним шляхом виникнення центрального банку. 
 
39. Якщо частина капіталу центрального банку належить державі, то 

центральний банк за формою власності є: 
а) змішаним;                    б) державним;                    в) змішаним.  
 
40. Незалежність центрального банку передбачає: 
а) Узгодження дій центрального банку з органами влади при встановленні 

орієнтирів його діяльності у межах його активності по забезпеченню 
стабільності національної валюти; 

б) „Свобода дій” центрального банку по досягненню своїх завдань; 
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в) Виконання центральним банком функцій, делегованих йому 

конституцією чи законом, нормативно схваленими історичними традиціями або 
практикою; 

г) Ступінь автономії центрального банку від органів влади при встановленні 
орієнтирів його діяльності у межах його активності по забезпеченню 
стабільності національної валюти;                    д) Б, В і Г. 

 
41. Незалежність центрального банку закріплюють такі заходи: 
а) Прийняття законодавчих актів, що нормативно регулюють 

взаємовідносини між урядом та центральним банком; 
б) Призначення вищого керівництва центральних банків на тривалий 

термін; 
в) Законодавчо встановлений дозвіл фінансування дефіциту бюджету; 
г) Підзвітність центрального банку парламенту та незалежність від уряду 

(фінансова система та ресурси банківської системи розмежовані, голова або 
керуючі центрального банку не є членами уряду);                    д) А, Б і Г. 

 
42. Незалежність центральних банків обмежують такі заходи: 

а) Згода парламенту на проведення центральним банком певної монетарної 
політики; 

б) Підзвітність центрального банку парламенту; 
в) Призначення вищого керівництва центральних банків на тривалий 

термін; 
г) Законодавчо закріплена обов’язковість консультацій між урядом та 

центральним банком;                    д) А, Б і Г.  
 

43. До основних напрямів  діяльності центрального банку належать: 
а) "банк банків";                    б) банкір і фінансовий агент уряду; 
в) емісійний центр готівкового грошового обороту; 
г) провідник грошово-кредитної політики;                    Д) А, Б, В і Г. 
 

43. Основною функцією НБУ відповідно до ст.99 Конституції України є: 
а) забезпечення стабільності грошової одиниці України; 
б) забезпечення цінової стабільності; 
в) забезпечення стабільності обмінного курсу гривні;                    г) Б і В.  
 
44. До основних цілей діяльності центральних банків належать: 

а) забезпечення стійкості банківської системи; 
б) забезпечення ефективного і безперервного функціонування платіжної системи 
держави; 
в) забезпечення стабільності національної грошової одиниці;                    г)  А, Б і В. 
 

45. Динаміка структури прямих цілей, які використовуються 
центральними банками світу, свідчить про те, що питома вага інфляційного 
таргетування у структурі прямих цілей центральних банків: 
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а) має стійку тенденцію до збільшення;                
 б) має стійку тенденцію до зменшення; 
в) не має ніяких тенденцій;                     г) жодна відповідь не вірна.  
 
46. Національний банк України: 
а) наділений частковою незалежністю у сфері своєї безпосередньої діяльності; 
б) наділений повною незалежністю у сфері своєї безпосередньої діяльності; 
в) є залежним від уряду;                    г) жодна відповідь не вірна.  
 
47. Перерахуйте напрями, які забороняється здійснювати НБУ:  
а) бути акціонером або учасником банків та інших підприємств, установ;  
б) здійснювати операції з нерухомістю, крім тих, що пов'язані із 

забезпеченням діяльності НБУ та його установ;  
в) здійснювати торговельну, виробничу, страхову та іншу діяльність, яка не 

відповідає функціям Національного банку;                    г) А, Б і В. 
 
48. Скільки осіб входить до складу Ради НБУ та якими є особливості 

порядку її створення: 
а) 15; створюється на паритетних засадах Президентом та Верховною Радою;  
б) 20; створюється на паритетних засадах Президентом та Верховною 

Радою; 
в) 10; формується Головою НБУ;                    г) жодна відповідь не вірна. 
 

49. Основні засади грошово-кредитної політики розробляються: 
а) Правлінням НБУ щорічно до 15 вересня;      
б) Радою НБУ щорічно до 15 вересня; 
в) спільно Радою НБУ та Правлінням НБУ щорічно до 15 вересня; 
г) Головою НБУ щорічно до 10 вересня.  
 

50. Голова НБУ призначається на: 
а) 5 років Верховною Радою України за поданням Президента України 

більшістю від конституційного складу Верховної Ради України; 
б) 3 роки Президентом України за поданням Верховної Ради України 

більшістю від конституційного складу Верховної Ради України; 
в) 7 років Президентом України;                    г) жодна відповідь не вірна. 
 
51.  Прибуток НБУ за підсумками року: 
а) спрямовується на розвиток діяльності; 
б) вноситься до Державного бюджету України звітного року; 
в) вноситься до Державного бюджету України наступного за звітним року;               
г) А і Б. 
 
52. У сфері фінансування уряду центральні банки виконують такі 

операції: 
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а) ведення поточних рахунків уряду, касове виконання державного 

бюджету; 
б) розміщення та погашення державного боргу; 
в) обслуговування уряду при здійсненні ним розрахунків з іншими 

країнами; 
г) А, Б і В.  
 
53. Державний борг – це ... 
а) сукупність фінансових зобов’язань центрального уряду, державних 

підприємств та організацій, що підлягає погашенню; 
б) сукупність фінансових зобов’язань центрального уряду, місцевих органів 

влади, державних підприємств та організацій, що підлягає погашенню в 
обумовлені строки; 

в) сукупність зобов’язань центрального уряду, місцевих органів влади, 
державних підприємств та організацій, що підлягає погашенню в обумовлені 
строки; 

г) вірна відповідь відсутня.  
 
54. Державний борг в залежності від джерел залучення коштів 

поділяється на: 
а) оперативний та стратегічний;                    б) стратегічний і тактичний; 
в) прямий та умовний;                      г) внутрішній і зовнішній. 
 
55. До основних методів фінансування внутрішнього державного боргу 

за участю центрального банку належать: 
а) прямі кредити уряду;               б) емісія грошей;             

в) внутрішні позики;               г) А, Б і В. 
 

56. Виконання операцій щодо обслуговування зовнішнього державного 
боргу з метою задоволення поточних потреб уряду в іноземній валюті для 
виконання зовнішніх фінансових зобов’язань характеризує роль центрального 
банку як: 

а) провідника грошово-кредитної політики;                     
б) кредитора останньої інстанції; 
в) банкіру уряду;                       г) вірна відповідь відсутня. 
 
57.Закріплення певних функцій щодо виконання державного бюджету 

за банківською системою та за казначействомхарактеризує ... систему 
виконання державного бюджету: 

а) казначейську;    б) змішану;     в) банківську;     г) жодна відповідь не є 
вірною. 

 
58. Економічна сутність банківського регулювання та банківського 

нагляду є: 
а) однаковою;                       б) різною; 
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в) ці поняття не пов’язані між собою; г) жодна відповідь не є вірною. 
 
59.До основних повноважень регулятивно-наглядових органів 

належать: 
а) регулярне отримання від банків звітності ті проведення інспекційних 

перевірок банків; 
б) регулювання доступу до банківської системи; 
в) забезпечення регулювання банків, яке не обмежує їхньої самостійності та 

передбачає певні вимоги до банків;                    г) А, Б і В. 
 
60. Дистанційний моніторинг діяльності окремих банків і банківської 

системи в цілому та застосування наглядовими органами певних заходів з 
метою реагування на проблеми і недоліки у діяльності банків називається: 

а) безвиїзним наглядом;     б) виїзним інспектуванням;   
в) вірна відповідь відсутня 
 
61. Яким терміном обмежена програма фінансового оздоровлення? 
а) 12 місяців;б) 6 місяців;                    в) 1 місяць;г) 3 місяці. 
 
62.  Функціями емісії грошей є: 
а) забезпечення економіки засобами обігу, платежу, нагромадження для 

нормального її функціонування; 
б) покриття дефіциту державного бюджету;                     
 в) регулююча;                    г) А, Б і В 

 
63.  У залежності від цільового характеру кредити рефінансування 

центрального банку поділяються на: 
а) коригуючі;                    б) сезонні;                     в) прямі;                    г) А і Б. 
 
64. Кредити НБУ на початковому етапі його функціонування 

спрямовувались на такі цілі: 
а) завершення розрахунків шляхом заліку взаємної заборгованості між 

підприємствами; 
б) покриття дефіциту державного бюджету; 
в) надання кредитної підтримки окремим державним підприємствам; 
г) А, Б і В. 
 
65.  Які види операцій РЕПО розрізняють:  
а) зворотнє РЕПО;          б) пряме РЕПО;в) А і Б; г) строкове РЕПО. 
 
66.Завданнями центрального банку при організації платіжної системи 

країни є: 
а) підтримка стабільності фінансової системи; 
б) забезпечення ефективного функціонування платіжної системи; 
в) проведення грошово-кредитної політики;                     г) А, Б і В.  
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66.  До системи електронних платежів НБУ входять: 
а) центральна розрахункова палата;               б) розрахункові палати; 
в) комерційні банки;                      г) А, Б і В. 
 
67.  Які основні цілі валютної політики? 
а) забезпечення стабільності курсу національної грошової одиниці; 
б) сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку; 
в) забезпечення збалансування зовнішніх платежів;                     г) А, Б і В. 
 
68. Провідником валютної політики є:  
а) центральний банк;          б) валютне бюро;              в) А і Б;                 г) А 

або Б. 
 
69. Короткострокова валютна політика спрямована на виконання 

таких завдань: 
а) забезпечення стабільного функціонування національної валютної 

системи; 
б) сприяння збалансованості платіжного балансу; 
в) гармонізації інтересів експортерів та імпортерів;                     г) А, Б і В.  
 
70. До основних завдань валютного регулювання належать: 
а) організація системи курсоутворення, захист та забезпечення необхідного 

ступеня конвертованості національних грошей;  
б) регулювання платіжної функції іноземної валюти, регламентація 

поточних операцій платіжного балансу; 
в) забезпечення цінової стабільності;                       г) А і Б. 
 
71. Індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій НБУ надає: 
а) резидентам України на відкриття рахунків в іноземних банках, які чинні 

протягом одного року з дня підписання, але можуть бути продовжені шляхом 
перереєстрації; 

б) резидентам України на одержання кредитів в іноземній валюті від 
іноземних кредиторів; 

в) банкам-резидентам для одержання кредитів в іноземній валюті іноземних 
кредиторів – свідоцтва про реєстрацію;                      г) А, Б і В. 

 
72. Головним призначенням централізованих міжнародних золотова-

лютних резервів є:  
а) вплив на макроекономічну ситуацію у країні; 
б) покриття дефіциту платіжного балансу країни; 
в) забезпечення платоспроможності країни за її міжнародними фінансовими 

зобов'язаннями, насамперед у сфері валютно-розрахункових відносин; 
г) збалансування короткострокової нерівноваги платіжного балансу. 
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73. Джерелами  формування золотовалютних резервів можуть бути: 
а) власні кошти;           б) залучені кошти;                  в) А і Б;                  г) А 

або Б. 
 
74. Певні банківські та фінансові операції, які пов'язані з переходом 

права власності на валютні цінності, називаються: 
а) валютними;                    б) грошовими;                    в) монетарними; 
г) жодна відповідь невірна. 
 
75. НБУ може відмовити заявникові у виданні ліцензії на основі:  
а) відсутність необхідних документів; 
б) невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства 

України; 
в) виявлення в поданих документах недостовірної інформації;         г) А, Б і 

В. 
 
76. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути: 
а) порушення власником ліцензії та її умов, вимог чинного законодавства 

України; 
б) припинення інвестиції;        в) А і Б;          г) подання достовірної 

інформації. 
 
77. Валютний контроль має такі групи принципів здійснення: 
а) загальні;                   б) спеціальні галузеві;              
 в) спеціальні міжгалузеві;                  г) А і Б 
 
78. Найбільш точно і повно сутність грошово-кредитної політики 

відображає її визначення як: 
а) комплексу взаємопов’язаних, скоординованих на досягнення певних 

цілей заходів щодо регулювання грошового обігу і кредиту, які держава 
здійснює через центральний банк; 

б) комплексу певних цілей заходів щодо регулювання грошового обігу і 
кредиту, які держава здійснює через центральний банк; 

в) комплексу певних цілей заходів щодо регулювання грошового обігу; 
г) комплексу взаємопов’язаних, скоординованих на досягнення певних 

цілей заходів щодо регулювання кредиту, які держава здійснює через 
центральний банк. 

 
79. В економічній літературі до основних макроекономічних цілей 

відносять: 
а) удосконалення структури народного господарства, підтримку 

оптимальної зайнятості, стабільність цін; 
б) досягнення стабільного економічного зростання; 
в) збалансованість державного бюджету;г) усі відповіді вірні. 
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80. До проміжних орієнтирів монетарної політики можна віднести: 
а) процентну ставку;б) рівень виробництва; 
в) валютний курс; г) А, Б і В. 
 
81. До фундаментальних економічних принципів відносно вибору у 

якості основної мети монетарної політики цінової стабільності належать: 
а) Відсутність компромісу між рівнями інфляції та реальним зростанням 

валового внутрішнього продукту у будь-якій економіці у довгостроковому 
періоді; 

б) Важливість для оцінки нинішньої ефективності монетарної політики 
економічних очікувань щодо наступної монетарної політики та її можливих 
результатів; 

в) Корисність для економіки інфляції (дефляції), вищої за певне порогове 
значення; 

г) А і Б. 
 
82. Основною функцією НБУ відповідно до ст.99 Конституції України є: 
а) стабільність фінансових ринків; 
б) забезпечення стабільності грошової одиниці України; 
в) досягнення стабільного економічного зростання; 
г) підтримка оптимальної зайнятості. 
 
83. Провідні економісти та вчені України вважають, що потрібно у 

середньостроковій перспективі перейти до:  
а) таргетування обмінного курсу;                   б) монетарного таргетування; 
в) інфляційного таргетування; г) жодна з відповідей невірна. 
 
84. Зв’язок інфляції з емісією деякі дослідники пропонують розглядати 

у двох аспектах: 
а) зростання грошової маси не є безпосередньою причиною інфляції; 
б) зростання грошової маси є умовою, поза якою інфляційне знецінення 

товарів не може тривати навіть тоді, коли воно викликане дією неемісійних 
чинників; 

в) зростання грошової маси є безпосередньою причиною інфляції; 
г) Б і В;д) А і Б. 
 
85. Інструменти грошово-кредитної політики – це: 
а) грошові величини, які здійснюють вплив на цілі монетарної політики; 
б) грошові величини, які безпосередньо контролюються центральним 

банком та здійснюють вплив на цілі монетарної політики; 
в) грошові величини, які безпосередньо контролюються центральним 

банком та здійснюють вплив на цілі загальноекономічної політики; 
г) усі відповіді невірні. 
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86. Інструменти грошово-кредитної політики повинні: 
а) мати тісний зв’язок із грошово-політичними цілями, що дає можливість 

передбачити вплив кожного інструмента монетарної політики на величини 
грошового сектора у відповідний спосіб; 

б) мати можливість швидко змінюватись центральним банком; 
в) бути доступними для впливу центрального банку;г) А, Б і В. 
 
87. У залежності від характеру параметрів інструменти грошово-

кредитної політики можна поділити на: 
а) прямі та ринкові;б) кількісні та якісні;в) А і Б; 
г) вірна відповідь відсутня. 
 
88. Найбільш точно і повно сутність політики обов’язкового 

резервування відображає її визначення як: 
а) регулювання визначення обов’язкової частини коштів, яка зберігаються 

кредитними організаціями на рахунках у центральному банку; 
б) регулювання визначення, формування і зберігання обов’язкової частини 

коштів кредитними організаціями; 
в) регулювання визначення, формування і зберігання обов’язкової частини 

коштів, яка зберігаються кредитними організаціями на рахунках у центральному 
банку; 

г) усі відповіді невірні. 
 
89. Оптимальним нормативом обов’язкового резервування є такий, 

який є:  
а) мінімальним та забезпечує виконання функцій, покладених на нього; 
б) максимальним та частково забезпечує виконання функцій, покладених на 

нього; 
в) максимальним та забезпечує виконання функцій, покладених на нього; 
г) мінімальним та частково забезпечує виконання функцій, покладених на 

нього. 
 
90. До функцій обов’язкового резервування у країнах з перехідною 

економікою належать: 
а)грошовий буфер;б) регулювання грошової пропозиції; 
в) регулювання ліквідності;         г) А, Б і В. 
 
91. До закономірностей розвитку використання обов’язкового 

резервування у країнах з перехідною економікою належать:  
а) високі норми обов’язкового резервування та жорсткий режим їх 

виконання на початку трансформаційного процесу; 
б) збереження відносно високих норм обов’язкового резервування після 

завершення періоду макроекономічної стабілізації та деяке їх підвищення у 
1996-1998 рр.; 
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в) низькі норми обов’язкового резервування та жорсткий режим їх 

виконання на початку трансформаційного процесу;г) А і Б. 
 
92. До головних причин зниження норм обов’язкового резервування у 

країнах з перехідними економіками відносять: 
а) сприятливу внутрішню та міжнародну макроекономічну кон’юнктуру; 
б) зростання довіри іноземних інвесторів до економічної політики в цілому 

та монетарної політики зокрема; 
в) консолідацію національної банківської системи і розробку більш 

ефективного банківського нагляду;г) А, Б і В. 
 
93. На сучасному етапі норматив обов’язкового резервування коштів 

банків у НБУ (на кінець періоду, %) становить: 
а) 6-7 %;б) 10-12%;в) 10-15%;г) жодна з відповідей невірна. 
 
94. З метою підвищення ефективності та гнучкості обов’язкового 

резервування як інструмента грошово-кредитного регулювання доцільним 
є запровадження в Україні: 

а) системи диференціювання обов’язкових резервів залежно від абсолютних 
сум депозитів та видів кредитних установ, їх розмірів та вибору пріоритетів при 
здійсненні активних операцій; 

б) нижчого нормативу обов’язкового резервування коштів у національній та 
іноземній валюті, залучених від населення;  

в) зменшення суми коштів, що підлягають депонуванню для виконання 
резервних вимог, на величину довгострокових кредитів підприємствам; 

г) А, Б і В. 
 
95. Сутність облікової політики полягає у:  
а) змінах облікової ставки;б) змінах депозитної ставки; 
в) змінах кредитної ставки;г) жодна з відповідей невірна. 
 
96. До особливостей використання процентної політики у перехідній 

економіці України належать: 
а) більш активне використання процентної політики як інструменту 

монетарного регулювання при формуванні кредитного та частково фондового 
ринків; 

б) часта невідповідність процентних ставок за кредитами економічним 
процесам; 

в) неврахування при формуванні процентної політики на початковому етапі 
трансформаційного процесу макроекономічної ситуації та стану грошово-
кредитного ринку; 

г) А, Б і В. 
 
97. Методика застосування політики облікової ставки в Україні 

потребує таких заходів щодо її удосконалення: 
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а) можливість диференціювання процентних ставок центрального банку у 

залежності від якості цінних паперів, які беруться у забезпечення та надійності 
позичальників – комерційних банків; 

б) можливість контингентування, тобто визначення різних процентних 
ставок за кредитами для різних груп банків (наприклад, великих, середніх і 
малих); 

в) А і Б;   г) вірна відповідь відсутня. 
 
98. Операції на відкритому ринку – це:.  
а) спосіб непрямого впливу монетарної політики на економічні процеси, що 

є важелем управління ліквідністю банківської системи та підтримання грошової 
маси на відповідному рівні; 

б) спосіб прямого впливу монетарної політики на економічні процеси, що є 
важелем управління ліквідністю банківської системи та підтримання грошової 
маси на відповідному рівні; 

в) спосіб непрямого впливу фондового ринку на економічні процеси, що є 
важелем управління ліквідністю банківської системи та підтримання грошової 
маси на відповідному рівні;г) жодна з відповідей невірна. 

 
99. До основних операцій центральних банків провідних кран світу при 

реалізації грошово-кредитної політики належать:  
а) прямі операції;б) емісія власних цінних паперів; 
в) РЕПО;  г) А, Б і В 
 
100. При реалізації монетарної політики центральні банки 

використовують такі види цінних паперів (при здійсненні операцій на 
відкритому ринку): 

а) державні цінні папери;б) цінні папери урядових агенств; 
в) іпотечні цінні папери;г) А, Б і В. 
 
101. До основних переваг операцій на відкритому ринку як інструмента 

монетарної політики належать: 
а) здійснення за ініціативою центрального банку, який має повний 

незалежний контроль над їх обсягом; 
б) передбачуваність результатів (залежність обсягів операцій від величини 

портфеля цінних паперів у центральному банку (при їх продажу) або наміченої 
величини збільшення резервів комерційних банків (при купівлі облігацій)); 

в) оперативність (можливість здійснення безпосередньо після прийняття 
рішень щодо досягнення певних тактичних цілей грошово-кредитної політики, 
без адміністративних зволікань);г) А, Б і В. 

 
102. До можливих шляхів удосконалення використання операцій з 

цінними паперами як інструменту монетарного регулювання цінової 
стабільності в Україні належать: 
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а) збільшення обсягу операцій держави як емітента цінних паперів (за умови 

надання додаткового імпульсу розвитку саме фондового ринку); 
б) перехід до європейської моделі фондового ринку, що обумовлюється 

уніфікацією елементів європейської та американської моделі фондового ринку, 
яка відбувається в останні роки; 

в) підвищення прозорості операцій з цінними паперами;г) А, Б і В. 
 
103. За механізмом дії та характером впливу грошово-кредитна 

політика найбільше узгоджується з: 
а) кон'юнктурною політикою;                    б) фіскальною політикою; 
в) податковою політикою;                          г) жодна з відповідей невірна. 
 
104. На початковому етапі трансформаційного процесу основною метою 

НБУ було: 
а) цінова стабільність;                    б) стабільність валютного курсу; 
в) стримування темпів падіння виробництва;                  
 г) стабільність на фінансових ринках. 
 
105. НБУ визначає ... монетарних агрегатів: 
а) 4;                    б) 5;                    в) 3;                    г) жодна з відповідей 

невірна. 
 
106. Що на сучасному етапі в Україні пояснюєостаточну 

несформованість умов ефективного впливу монетарної політики на 
інфляцію: 

а) відсутність можливості оперативного впливу монетарними 
інструментами на динаміку споживчих цін в умовах дуже змінних компонент 
споживчого кошика зі значними вагами; 

б) зростанням лагів впливу інструментів монетарної політики через 
механізм монетарної трансмісії на цінову динаміку до 6-8 місяців; 

в) слабкість можливості впливу НБУ через ланцюг монетарні інструменти – 
грошова маса – інфляція за відсутності достатнього рівня розвитку фінансового 
ринку України; 

г) А, Б і В. 
 
107. Обов’язкові резервивстановлюються відносно: 
а) пасивів банківських установ або окремих їх статей; 
б) активівбанківських установ або окремих їх статей;                
в) А і Б;                    г) А і Б одночасно.  
 
108. До недоліків обов’язкового резервування відносять:  
а) гнучкість;                    б) неоперативність; 
в) вилучення частини позичкового капіталу з реального сектору;             г) Б 

і В. 
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109. Першопричиною запровадження обов’язкового резервування було: 
а) забезпечення стабільності фінансової системи;               Б) сприяння 

ціновій стабільності; 
в) забезпечення стабільності на валютних ринках; 
г) забезпечення стабільності на фондових ринках. 
 
110. Норма обов’язкового резервування НБУ застосовується 

диференційовано у залежності від характеру і строку вкладу: 
а) починаючи з 2000 р.;                    б) починаючи з 2001 р.; 
в) починаючи з 2002 р.;                    г) починаючи з 2004 р. 
 
111. Об’єктивно існуючі межі ефективності застосування обов’язкового 

резервування та їх впливу на макро- і мікроекономічних рівнях обумовлені 
дією таких факторів: 

а) можливість суттєвого обмеження надлишкових резервів комерційних 
банків, збільшення яких зменшує можливість центрального банку впливати на 
динаміку грошових агрегатів через зміну обов’язкових резервних вимог; 

б) можливість центрального банку збільшувати норми резервування, що 
суттєво знижує конкурентоспроможність банків порівняно з іншими фінансово-
кредитними інститутами, на які не поширюється дія обов’язкового резервування, 
та загальну дохідність банківських активів; стимулює банки уникати виконання 
резервних вимог і компенсувати їх збільшення за рахунок своїх клієнтів; 

в) відсутність можливості суттєвого обмеження надлишкових резервів 
комерційних банків; 

г) А і Б. 
 
112. Облікова політикапроводиться центральними банками через 

встановлення і перегляд таких видів офіційної процентної ставки: 
а) ставки редисконтування(переобліку цінних паперів); 
б) ставки рефінансування (безпосереднього кредитування банківських 

установ); 
в) депозитної ставки;                    г) А і Б. 
 
113. До типів грошово-кредитної політики належать: 
а) рестрикційна;                    б) “дорогих“ та “дешевих“ грошей; 
в) експансивна;                     г) А і В. 
 
114. На сучасному етапі облікова ставка НБУ становить: 
а) 9,5%;            б) 12%;            в) 19%;         г) 30%;      д) вірна відповідь 

відсутня. 
 
115. Відповідно до міжнародної практики операції РЕПО 

(repurchaseagreement) включають: 
А) власне операції РЕПО;                    
 Б) операції кредитування під заставу цінних паперів; 
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В) А і Б;                    Г) жодна відповідь невірна. 
 
116. До недоліків розвитку ринку державних боргових зобов'язань в 

Україні  можна віднести такі: 
а) покриття дефіциту державного бюджету за рахунок зростання  

внутрішнього державного боргу на початковому етапі трансформаційного 
процесу; 

б) надвисока доходність по випущених ОВДП, що спричинило переплив 
коштів з реальної економіки до фінансового сектору;  

в) збільшення сум, залучених через випуск ОВДП, на погашення 
зобов’язань за попередніми випусками (внаслідок високих темпів зростання 
обсягів внутрішнього державного боргу за умов економічного спаду та 
відсутності реальних джерел надходження коштів до бюджету). 

г) сприяння залученню іноземного спекулятивного капіталу до 
фінансування дефіциту державного бюджету (внаслідок високої доходності по 
облігаціях та переваг у податковому законодавстві при відповідних операціях на 
фінансовому ринку для нерезидентів порівняно з резидентами) та посиленню 
нестабільності на ринку державних боргових зобов’язань та валютному ринку 
(внаслідок короткострокового характеру облігацій). 
 

117. Фундаментальна роль комерційних банків в ринковій економіці 
заключається: 

а) в залученні тимчасово вільних грошових коштів; 
б) в видачі кредитів суб’єктам господарської діяльності; 
в) у здійсненні розрахунків між контрагентами; 
г) немає правильної відповіді. 
 
118. Які  види банківських об’єднань можуть функціонувати в 
Україні?: 
а) філіал;     б) банківська холдингова група; 
в) представництво;    г) дочірній банк; 
д) відділення;    е) банківська корпорація; 
є) фінансова холдингова група; ж) жоден із варіантів не вірний. 
 
119. Здійснення яких операцій необхідно іпотечному банку для 
виконання його основних функцій: 
а) випуск цінних паперів;  б) кредитування торгівлі; 
в) кредитування під заставу товарно – матеріальних цінностей; 
г) фінансування експортно – імпортних операцій; 
д) залучення депозитів;   е) кредитування під заставу 
нерухомості; 
є) розрахунково – касове обслуговування? 
 
120. До числа спеціалізованих банків відносяться: 
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а) універсальні; б) ощадні; в) центральні; г) іпотечні;  д) 
комерційні. 
 
121. В яких формах можуть створюватися комерційні банки в Україні: 
а) акціонерного товаристваприватні; 
б) акціонерного товариства публічні; 
в) товариство з додатковою відповідальністю; 
г) повне товариство; 
д) товариство з обмеженою відповідальністю; 
е) приватні банки; 
є) кооперативні банки? 
 
122. З якого моменту комерційні банки набувають статус юридичної 
особи: 
а) з моменту оплати статутного капіталу; 
б) з моменту підписання статутних документів; 
в) з моменту проведення першої операції; 
г) з моменту реєстрації в НБУ? 
 
123. Хто не може являтись засновником банку: 
а) приватні підприємці;   б) промислові концерни; 
в) суспільні фонди;   г) іноземній банки? 
 
124. В якій формі можу формуватись статутний капітал банку: 
а) нематеріальні активи;   б) транспортні засоби; 
в) грошові кошти;    г) цінні папери; 
д) приміщення для розміщення банку? 
 
125. Які  засоби забороняється використовувати при формуванні 
статутного фонду комерційного банку: 
а) бюджетні;  б) кредитні; в) власні;  г) взяті під заставу? 
 
126. Від яких факторів залежить організаційна структура управління 
комерційним банком: 
а) від кількості ліцензованих операцій;  б) від величини капіталу 
банку; 
в) визначається НБУ при створені банку; г) від кількості робітників банку? 
 
127. В якій сфері діяльності дозволено функціонувати комерційним 
банкам? 
а) торгівля;  б) страхування;  в) фінанси;  г) виробництво. 
 
128. Дирекція комерційного банку – це: 
а) банківська установа, яка являється юридичною особою, може 

здійснювати всі види банківських операцій при наявності відповідної ліцензії; 
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б) філіал банку, який виступає від власного імені і фінансує свою діяльність 

за власний рахунок; 
в) банківська установа, являється юридичною особою, більше 50 % 

статутного капіталу якого належить головному банку; 
г) банківська установа не являється юридичною особою, виконує банківські 

операції в межах ліцензії головного банку і на яке покладено управління іншими 
філіалами. 

 
129. Чи може статутний капітал комерційного банку формуватися за 

рахунок коштів в іноземній валюті: 
а) може;  б) не може;  в) може учасником – нерезидентом. 
 
130. Основними завданнями банківської системи є: 
а) сприяння приватизації у сучасному господарстві; 
б) сприяння правової бази для свого розвитку; 
в) сприяння стабілізації грошово – кредитної системи; 
г) правильної відповіді немає. 
 
131. На розвиток банківської системи впливає: 
а) політика Національного банку України;  б) загальний стан 
економіки; 
в) державна політика;     г) усі відповіді правильні. 
 
132. Банк – це юридична особа, яка має виключне право на підставі 

ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі 
операції: 

а) залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб; 
б) розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на 

власний ризик; 
в) відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб; 
г) усі відповіді правильні. 
 
133. Банки в Україні, за обсягом здійснюваних операцій, можуть 

функціонувати як: 
а) універсальні або спеціалізовані;  б) лише універсальні; 
в) філіальні;      г) регіональні. 
 
134. Учасниками банку, створеного в Україні, можуть бути: 
а) юридичні та фізичні особи;   б) резиденти та нерезиденти; 
в) держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним 
органів; 
г) усі відповіді правильні. 
135. Банк з іноземним капіталом: 
а) банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному нерезиденту, 

перевищує 10 відсотків; 
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б) банк, у якому частка капіталу, що належить одному нерезиденту; 
в) банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б  одному нерезиденту, 

менша 10 відсотків; 
г) банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному нерезиденту, 

перевищує 20 відсотків. 
 
135. Філія банку: 
а) відокремлений структурний підрозділ банку, що має статус юридичної 

особи і здійснює банківську діяльність від імені банку; 
б) територіально відокремлений структурний підрозділ банку, що не 

здійснює банківську діяльність; 
в) відокремлений підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи і 

здійснює банківську діяльність від імені банку; 
г) невідокремлений структурний підрозділ банку, що здійснює банківську 

діяльність. 
 
137. Банк визначає напрями своєї діяльності та спеціалізацію за видами 

операцій: 
а) за вказівками НБУ;    б) самостійно; 
в)  за вказівками інших банків;   г) за вказівками Правління НБУ. 
 
138. Банківська ліцензія: 
а) документ, який видається Національним банком України в певному 

порядку і на певних умовах; 
б) документ, на підставі якого банки мають право здійснювати банківську 

діяльність; 
в) документ, який надається для здійснення певних банківських операцій; 
г) усі відповіді правильні. 
 
139. Які операції проводять комерційні банки?: 
а) емісія готівки;    б) страхування закладеного майна; 
в) кредитування населення;  г) правильної відповіді немає. 
 
140. Ліцензію на залучення коштів населення на вклади банки можуть 
отримати за умови: 
а) беззбиткової діяльності протягом 2 років; 
б) строку діяльності не менше 1 року; 
в) строку діяльності не менше 2 років; 
г) наявність зареєстрованого і фактично сплаченого статутного капіталу в 

сумі, еквівалентній 3 млн. євро; 
д) наявність зареєстрованого і фактично сплаченого статутного капіталу в 

сумі, еквівалентній 2 млн. євро. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Характеристика та порядок проведення операцій банку 
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Тема 5. Операції банків з формування ресурсів 

Контрольні питання до семінарського заняття: 

1. Подайте визначення банківським ресурсам та прокласифікуйтеїх. 
2. Розкрийте суть, склад і структуру власного капіталу комерційного 

банку. 
3. Назвіть функції власного капіталубанку. 
4. Охарактеризуйте значення залученого капіталу комерційного 

банку. Структура залученого банківського капіталу. 
5. Назвіть види депозитів і вкладів комерційних банків. особли вості 

їхзалучення. 
6. Методи нарахування процентів за банківськими депозитними 

вкладами. 
7. Сутність та різновиди сертифікатівбанку. 
8. Мета та механізм залучення ресурсів на міжбанківськомуринку. 
9. Охарактеризуйте механізм рефінансуваннябанків. 
10. Мета і основні принципи управління ресурсами комерційного 

банку. 
 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Формування ресурсів банку шляхом емісії цінних паперів. 
2. Управління банківськими ресурсами. 
3. Формування ресурсів банку за рахунок емісії цінних паперів. 
4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 
5. Система гарантування вкладів фізичних осіб. 
 

Практичне завдання для самостійної роботи: 
Завдання 1. Визначити розмір наявних банківських ресурсів на 01 січня 200 

_ року.  Зробити висновок про забезпеченість банку ресурсами. 
Основні показники діяльності банку станом на 01.01.20ХХ р.: 

№ Показники Варіанти 
1 2 3 

1 Сплачений зареєстрований статутний 
капітал 

8000 7000 6000 

2 Резервний фонд 1300 550 300 
3 Загальні резерви 900 800 600 
4 Додатковий капітал 480 320 190 
5 Кошти на рахунках підприємств 9000 8500 7200 
6 Кредити, отримані від інших банків 140 100 80 
7 Кредити, отримані від міжнародних 

організацій 
600 500 120 
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8 Вклади фізичних осіб: 

а) строкові 
б) до запитання 

 
4500 
100 

 
2800 
50 

 
1600 
190 

9 Заборгованість за кредитами 12500 14300 11690 
 

Завдання 2.Під час відкриття депозитного рахунку фізичною особою 14 
березня 20ХХ р. було покладено  в банк 15000 грн.; 10 квітня було довнесено 
1500 грн. Депозитний вклад – строковий, на термін 5 місяці з виплатою відсотків 
наприкінці терміну за ставкою 15 % річних.  

Визначте загальну суму, яку одержить вкладник при закритті рахунку. 
Як зміниться ця сума, якщо фізична особа закриває рахунок 30 квітня, а у 

договорі при  достроковому закритті рахунку передбачено зменшення 
депозитної ставки удвічі? 

Укажіть можливі причини закриття рахунку та розкрийте зміст цієї 
процедури. 

Завдання 3. Річний балансовий звіт на 1 січня поточного року комерційного 
банку „Бета” містить інформацію щодо складу активів та пасивів банку. 

Річний балансовий звіт комерційного банку „Бета” 
станом на 1 січня поточного року 

Статті балансу Сума, 
тис.грн. 

АКТИВИ 
Каса та кореспондентський рахунок у НБУ 4731,596 
Кореспондентські рахунки в інших банках 2960,829 
Кредити, надані клієнтам 18386,547 
Депозити та кредити в інших банках 29221,434 
Цінні папери і портфелі банку до погашення 280,8 
Основні засоби та нематеріальні активи 1251,735 
Дебітори банку 18343,226 
Інші активи 6277,887 
Усього активів 81454,054 

ПАСИВИ 
Статутний капітал 23000 
Резервний фонд 304,406 
Інші фонди 2401,035 
Кореспондентські рахунки інших банків 1,253 
Поточні та інші рахунки клієнтів 10132,274 
Депозити юридичних осіб 4322,882 
Кошти за операціями РЕПО 1509,718 
Вклади громадян 8761,274 
Депозитні сертифікати, емітовані банком 217,38 
Векселя, емітовані банком 6872,666 
Депозити та кредити банків 23118,675 
Кредитори банку 46,653 
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Інші пасиви 362,664 
Фінансовий результат 403,174 
Усього пасивів 81454,054 

 
Згрупуйте ресурси банку, виділивши власний капітал, залучені та інші 

ресурси. 
Визначте структуру ресурсів та банківських вкладень за звітну дату. Зробіть 

відповідні висновки. 
 
Завдання 4.З метою нарощення власного капіталу комерційний банк 

„Альфа” бажає залучити кошти на умовах субординованого боргу. Банк одержав 
чотири пропозиції: 

1) ПП „Мотор” (юридична особа – резидент) пропонує 400 тис. грн. на 6 
років під 5 % річних; 
2) п. Володарський В.І. (фізична особа) пропонує $ 90 тис. на 5 років; 
3) ПАТ „Західпром” (юридична особа – резидент) – 540 тис. грн. на 7 років 
під 7 % річних; 
4) фірма „Рута ЛТД” (юридична особа – нерезидент) - $ 200 тис. на 4 роки 
під 8 % річних. 
Розглянути заявки інвесторів та визначити ті  з них, що відповідають 

вимогам залучення коштів на умовах субординованого боргу. Відповідь 
обґрунтуйте. 

За обраною заявкою склати  угоду про залучення коштів. 
Скласти таблицю – графік „амортизації” коштів, залучених до капіталу 2 – 

го рівня, враховуючи, що угоду укладено 03.02.2018 р. 
Завдання 5.Акціонерне товариство „Онікс” звернулося до КБ „Гермес” з 

проханням про відкриття йому депозитного рахунку поруч із поточним 
рахунком, який знаходиться в цьому ж банку на суму 5 млн. грн. на 9  місяців. 
Процентна ставка  - 16 % річних.  

Перерахуйте документи, на підставі яких відкрито депозитний рахунок. 
Визначте розмір нарахованих та сплачених у кінці строку відсотків за 

депозитом, враховуючи, що відсотки нараховуються щоквартально та 
капіталізуються. 

Якою буде кінцева виплата при достроковому вилученні вкладу (через 4 –ри 
місяці) клієнтом, якщо банк застосує штрафну санкцію у вигляді пониження 
відсоткової ставки удвічі? 

Складіть схему руху коштів по рахунках АТ „Онікс”, якщо це товариство 
має лише один поточний рахунок у національній валюті. 

Завдання 6.Залучено грошові кошти на тримісячний вклад у сумі 12 тис. 
грн. під 14 % річних із щомісячним нарахуванням складних відсотків. Визначити 
загальний розмір вкладу на кінець періоду. 

Завдання 7.Банк пропонує депозити двох видів: депозит „Пасхальний” із 
щомісячним нарахуванням складник відсотків (16 %); депозит „Пенсійний” із 
щодекадним нарахуванням простих відсотків (15,5 %). Депозити прийнято 
строком на 1 рік. Визначити більш прийнятний варіант для вкладника. 
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Завдання 8.Статутний капітал банку становить 150 млн. грн., який 

сформовано за рахунок грошових внесків акціонерів 120 млн. грн. і передачі 
приміщення банку на суму 30 млн. грн. Частки внесків акціонерів в статутному 
капіталі становлять: МП „Евіс” 15 %, підприємства „Швейна фабрика” 25 %. 
Вкажіть, чи були порушення при формуванні статутного капіталу, і якщо так, то 
які конкретно. 

Завдання 9.ТОВ „Ніка” звернулося до комерційного банку „Демос” із 
проханням про відкриття депозитного рахунку поряд з поточним рахунком, який 
також знаходиться в цьому ж банку на суму 300 тис. грн. строком на 6 місяців. 
Відсоткова ставка за шестимісячними депозитами в банку – 18 % річних. 

Перерахуйте та надайте характеристику документам, на підставі яких буде 
відкрито депозитний рахунок ТОВ „Ніка”. 

Визначте суму відсоткового платежу за депозитним внеском у кінці строку 
при застосуванні банком методики нарахування: складних відсотків; простих 
відсотків. 

Завдання 10.На депозитний рахунок фірма „Атланта” в банку „Авангард” 
відповідно до депозитного договору має щорічно вносити 50 000 тис. грн. 
протягом 5 років. Відсотки щодо депозитного рахунку нараховуються за ставкою 
18 % річних за умови нарахування складних відсотків. 

Визначте суму відсотків, яку одержить фірма „Атланта” в кінці і на початку 
року протягом 5 років. 

Вкажіть, які пільги може надавати банк своєму  клієнту у випадку 
довгострокового зберігання коштів на депозитному рахунку. 

Завдання 11.Ставка відсотків у банку на термінові  вклади, яка на початку 
року склала 15 % річних, через півроку була скорочена до 12 %, а через 3 місяці 
– до 10 % річних. Визначте суму відсотків, яка була нарахована за рік на вклад в 
розмірі 20 тис. грн. 

Завдання 12.Вкладник, який вирішив внести на депозит 1862 грн., хоче 
накопичити через 1 рік не менше 2000 грн. Визначте просту ставку відсотків на 
сонові якої він може вибрати необхідний банк. 

Завдання 13. Вклад в розмірі 238 тис. грн. було внесено до банку 20.10.2018 
р. за ставкою 14 % річних. При запитання вкладу 05.05.18р. вкладнику були 
нараховані відсотки в розмірі 15390,65 грн.  визначте, яку практику нарахування 
відсотків використовує банк. 

Завдання 14.Фізична особа 10.10.18 р. внесла до банку вклад в розмірі 200 
грн. за ставкою 13 % річних. З 01.12.18 р. банк підвищив ставку по вкладах до 15 
% річних, а з 01.02.19 р. знову знизив до 13 % річних. Рахунок було закрито 
15.03.19 р. Визначте суму нарахованих відсотків при застосуванні англійської 
практики їх нарахування. 

Завдання 15.Статутний капітал банку на 01.04.2015 р. – 55 млн. 
грн.Прибуток попередніх років – 2,5 млн. грн.Прибуток поточного року – 0,5 
млн. грн.У січні 2013 р. банком залучені кошти на умовах субординованого 
боргу в сумі 1 млн. грн. терміном до 01.02.2020 р.Сума недосформованих 
резервів на 01.04.2015 р. – 0,1 млн. грн. 
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Визначте суму субординованого боргу, що включається до розрахунку 

капіталу банку. Визначте розмір регулятивного капіталу банку. 
Завдання 16.Банк пропонує юридичним особам такі види депозитів: 
а) депозит на термін 6 місяців на умовах щоквартального нарахування 

складних процентів за ставкою 16 % річних; 
б) депозит на термін 6 місяців на умовах щомісячного нарахування 

складних процентів за ставкою 16 % річних. 
Обґрунтуйте, який із видів депозитів найбільш прийнятний для вкладника 

щодо прибутковості? 
Завдання 17.21.10.2017 р. банк прийняв від Петренко Ольги Іванівни 

початковий внесок у розмірі 1500 грн. на вклад до запитання.  
27.09.2018 р. видано частину вкладу в сумі 1000 грн. 
27.09.2018 р. прийнято додатковий внесок у сумі 500 грн. 
10.05.2019 р. вкладник отримав усю суму вкладу. 
Розрахувати суму, який отримає вкладник при закритті рахунку на вимогу, 

якщо банк нараховує відсотки в розмірі 3 % річних. 
Завдання 18.Банк випустив депозитні сертифікати номіналом 1 000 грн. на 

строк 6 місяців із нарахуванням процентів у розмірі 12 % річних. Визначити 
суму нарахованих процентів, які сплатить банк власникові депозитного 
сертифіката після визначеного терміну. 

Завдання 19.Визначте на основі даних наступної таблиці розмір 
регулятивного капіталу банку, філії якого розміщені на території України: 

Стаття Сума, млн. 
грн. 

Статутний капітал 180,2 
Розкриті резерви 
- у т.ч. резерви під активні операції 

40,1 
20,5 

Інші резерви 30 
Субординований борг 40,7 
Прибуток поточного року 40,9 
Збитки минулих років 20,2 
Нематеріальні активи 10,7 
Капітальні вкладення у матеріальні активи 6,0 
Вкладення у цінні папери 3,0 
Субординований борг в інших банках 20,65 

Чи відповідає розмір регулятивного капіталу цього банку діючим 
нормативам  капіталу?  Валютний курс 30,6 грн. за 1 євро. 

Завдання 20.При створенні банку було випущено 110000 акцій номіналом 
500 грн, які були продані по 550 грн. Крім того, за 2 роки нерозподілений 
прибуток склав 5000 та 7000 тис. грн відповідно. Привілейованих акцій банк не 
випускав. Визначити капітал банку через 2 роки з початку йогодіяльності. 

Завдання 21.Банк залучає депозити на півроку по ставці 23% річних. 
Визначити суму: 1) щомісячних процентних виплат на вклад 20 тис. грн. 2) 
Майбутню вартість вкладу наприкінці строку за 
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простимвідсотком.Визначитисумукінцевоївиплатиприумові щомісячного 
нарахування складних відсотків. 

Завдання 22.Депозит в сумі 100000 грн. розміщено в банк на 2 роки під 21% 
річних. Очікуваний темп інфляції – 12% на рік. Розрахуйте номінальну і реальну 
вартість вкладу через 2 роки. В чому відмінність між номінальною і реальною 
вартістюгрошей? 

Завдання 23.Депозит в розмірі 60000 грн. був розміщений в банку 21 грудня 
минулого року з помісячною виплатою процентів із розрахунку 22% річних. 
Вклад знято достроково 5 березня поточного року. Умовами депозитної угоди при 
достроковому зупиненні її дії передбачено зниження ставки на 50% від діючої. 
Визначити суму процентів, виплачену клієнтові при зняттівкладу. 

Завдання 24.Банк «А» 8 квітня уклав угоду з банком «Б» про продаж 
ресурсів на 1.5 млн. грн з виплатою 12% річних. Строк повернення коштів – 25 
травня. Фактично кошти були повернені банку «А» 30 травня. Угодою 
передбачалось, що за несвоєчасне повернення коштів стягується пеня в розмірі 9% 
за кожний день прострочення платежу. Плата за користвання коштами 
нараховується за весь строк і має бути перерахованабанком«Б» разом з основним 
платежем. Назвіть специфічні властивості міжбанківських кредитів та 
розрахуйте суму, яку сплатить банк «Б» банку «А». 

Стан банківських ресурсів банку характеризується такими даними, млн. грн. 
 

Показник Варіанти 
1 2 

Прибуток банку 26 15 
Фонди банку 60 50 
Кошти на рахунках підприємств 79 95 
Вклади громадян 40 70 
Кошти, одержані від інших банків 145 180 
Інші пасиви 24 16 
Короткострокові кредити 180 182,5 
Довгострокові кредити 90 16 
Відвернення за рахунок прибутку 30 26 
Кредити іншим банкам 60 40 
Каса 2 35 
Інші активи 60 90 

Визначити розмір надлишку або нестачі банківських ресурсів для 
здійснення активних операцій. Яких заходів має вжити банк? 

Теми рефератів: 

1. Шляхи збільшення власного капіталу вітчизняних комерційнихбанків. 
2. Регіональні особливості банківського маркетингу по залученнюдепозитів. 
3. Депозитні сертифікати і особливості їх застосування вУкраїні. 
4. Вплив економічної кризи на величину і структуру капіталу банка. 
5. Депозитна політика комерційного банку в контексті 

економічноїкризи. 



 46 
6. Власний капітал банку, значення та функції. 
7. Ресурси банків та їх класифікація. 
8. Система гарантування вкладів фізичних осіб. 
9. Запозичення коштів як напрямок формування ресурсів 

комерційного банку. 
10. Порядок формування банківських ресурсів шляхом емісії 

боргових цінних паперів. 
 

Література[ 1; 11; 16; 25; 27-31; 40; 45] 

 

Тема 6. Розрахунково-касові операції банків 

Контрольні питання до семінарського заняття: 

1. Принципи здійснення розрахунково-касових операцій в комерційних 
банках. 

2. Сутність банківського обслуговування готівкового обороту. 
3. Касова робота в установахбанків. 
4. Технологія ведення рахунків клієнтів вбанках. 
5. Форми і способи безготівкових розрахунків. Які платіжні інструменти 

їхсупроводжують? 
6. Характеристика акредитивної формі розрахунку. Види та схема 

розрахунківакредитивами. 
7. Суть міжбанківськихрозрахунків.  
8. Коресапондентські відносини банків. 
9. Призначення та структураСЕП. 
10. Міжнародні платіжні системи.  Їх діяльність в Україні? 
11. Розрахунки з використанням платіжнихкарток. 
 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Порядок інкасування грошової виручки підприємств та організацій. 
2. Підкріплення операційної каси банку. 
3. Суть платіжної системи. 
4. Система „Клієнт – банк”. 
5. Відповідальність банку за проведення розрахунків. 
 

Практичні завдання для самостійної роботи: 

Завдання 1.  Меблева фабрика 8 квітня звернулась до КБ „Дніпро” у Києві з 
проханням відкрити такі акредитиви: 

• №1 – для розрахунків із Волинським ліспромгоспом на суму 850 тис.грн., 
банк якого розташований в луцьку; 
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•  № 2 – для розрахунків із Херсонським бавовняним комбінатом на 200 тис. 

грн.; 
• № 3 – для розрахунків із  Дніпрровською торгівельною базою на 60 тис. 

грн. 
У договорах між заявником та бенефеціаром передбачається, що акредитиви 

виставляються безвідкличні з депонуванням коштів у виконуючих банках. 
КБ „Дніпро”, перевіряючи заяви на відкриття акредитивів, установив, що в 

заявах № 1,2 відсутні вказівки про те, що акредитиви безвідкличні, а в 
акредитивній заяві № 3 зазначено, що він є відкличним. На поточному рахунку 
меблевої фабрики станом на 8 квітня перебувало 900 тис. грн., претензій до 
поточного рахунку не було. Нормативний строк проходження документів 
спецзв’язком між банком – емітентом і виконуючим банками становить 4 дні. 

Розкрийте сутність видів акредитивів, наведених в умові задачі. Укажіть 
строки дії акредитивів. 

Які дії повинен учинити банк „Дніпро” із заявками меблевої фабрики? 
Які записи за рахунками має зробити банк? 
Чи дозволено виставляти акредитив за рахунок власних коштів та 

банківського кредиту одночасно? 
Завдання 2.До Луцького банку „Полісся” 15 квітня надійшли такі 

акредитивні заяви: 
• № 1 – від деревообробного комбінату з Києва на 100 тис. грн. для 
розрахунків із лісгоспом за деревину. Акредитив безвідкличний, із 
депонуванням коштів у виконуючому банку; умовою використання 
акредитиву є заборона його часткового використання постачальником; 
• № 13 – від будівельно – монтажного управління з Полтави для розрахунків 
із цементним заводом на суму 80 тис.  грн. Акредитив відкличний, 
непокритий; 
• № 20 – від Сумського заводу на адресу заводу „Луцьккабель” для 
розрахунків за кабельну продукцію. Акредитив безвідкличний, із покриттям 
у виконуючому банку, платежі за акредитивом проти залізничних квитанцій 
без акцепту уповноваженої особи покупця, сума акредитиву – 115 тис. грн. 
• 17 квітня до банку „Полісся” надійшли від постачальників реєстри 
документів: 
• від цементного заводу про відвантаження цементу на 60 тис. грн. з 
повідомленням про відмову цементного заводу від подальшого 
використання акредитиву; 
• від заводу „Луцьккабель” про відвантаження продукції Сумському заводу 
на 115 тис. грн. НА реєстрах рахунків, які надав до банку завод 
„Луцьккабель”, були зроблені акцептовані написи уповноваженої особи 
заявника акредитиву. 
Розкрийте зміст дій банку „Полісся” в М. Луцьку при одержані заяв про 

виставлення акредитивів від банків – емітентів. 
Визначте, що повинен зробити виконуючий банк, одержавши від 

постачальників реєстри документів та транспортні документи?  
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Укажіть, якими будуть дії виконуючого банку з невикористаним залишком 

акредитиву після закінчення його строку або відмови постачальника від 
подальшого використання акредитиву. 

Опишіть позитивні та негативні властивості акредитивної форми 
розрахунків для банків та клієнтів. 

Завдання 3.9 грудня комерційним банком „Кріс” були видані кошти: 
• акціонерному товариству „Прогрес” – 8,5 тис. грн. для виплати заробітної 
плати; 
• АТ „Київ – Млин”- 4 тис. грн. для закупівлі пшениці; 
• взуттєвій фабриці № 1 – 1 тис. грн. на господарські витрати; 
• економісту банку Захарчуку Т.В. – 100 грн. аванс на витрати по 
відрядженню. 
Якими документами оформлюються видаткові касові  операції? 
Який порядок документообігу при видачі грошей з каси банку? 
Який контроль при сплаті грошових чеків здійснюють: економіст обліково –

операційного відділу, контролер та касир банку? 
Укажіть особливості здійснення видаткової операції для фізичних та 

юридичних осіб. 
Які дії клієнта у разі нестачі виданих коштів із вини банку? 
Завдання 4.Фабрика „Ласунчик” подала до комерційного банку „Віват” 

заяву на видачу лімітованої чекової книжки та платіжні доручення на 
перерахування суми ліміту 40 тис. грн. та плати за бланк чекової книжки 20 грн. 

4 квітня поточного року до КБ „Вів ат” надійшов чек від цукрового заводу, 
виписаний фабрикою „Ласунчик” 20 березня поточного року. 

Визначте, чи буде прийнятий банком чек до оплати? 
Дослідіть процедуру видачі коштів на основі використання чекової книжки. 
Завдання 5. Клієнти банку звернулися з проханням до працівника банку, 

щоб він з огляду на специфіку їх діяльності запропонував їм використання однієї 
з форм безготівкових розрахунків або спосіб платежу: 

• швейна фірма „Маяк” – із текстильною фабрикою за фактично 
відвантажену тканину; 
• молокозавод – із спеціалізованим магазином „Молоко” за поставки 
молочної продукції; 
• меблева фірма „Карпати” – із лісгоспами, які розташовані в іншій 
місцевості і з якими фірма має разові господарські зв’язки за лісопродукцію; 
• фірма „Весна” – із бюджетом за внесками до нього сум податків, зборів, 
інших обов’язкових платежів; 
• домобудівний комбінат – із метало базою для завершення розрахунків за 
актом звірки взаємної заборгованості підприємств. 
Пояснити, які форми розрахунків або спосіб платежу доцільно 

використовувати в кожному конкретному разі. Пояснити, чому. 
Завдання 6.У банк 24 грудня ц.р. звернулася громадянка України Борисенко 

Оксана Борисівна з проханням про відкриття карткового рахунку для 
зарахування заробітної плати. 
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Пояснити порядок оформлення карткового рахунку. 
Завдання 7. У банк „Галичина” звернувся Петренко Ігор Григорович, на 

рахунок якого не надійшла сума перерахованої заробітної плати, хоча всі 
документи оформлено. Перевіркою з’ясовано, що сума випадково зарахована на 
інший рахунок іншого вкладника.  

Вказати, які будуть дії працівника банку в цьому випадку. 
Завдання 8. Заповніть бланки документів: 
• ТОВ „Приморське”, яке обслуговується у Керченському відділенні УСБ 

20.01.2005 р. уклало договір № 16 з приватною фірмою „Продсервіс” на 
поставку рибних консервів на суму 1482,25 грн. у порядку попередньої оплати. 
Фірма „Продсервіс” має поточний рахунок у АКБ „Вів ат” м. Харкова № 
26004652386942, МФО 351533, ідентифікаційний код 29664488. МФО УСБ – 
328, поточний рахунок 2600468153, ідентифікаційний номер – 14117333. 
(платіжне доручення).  

• ТОВ „Медтехніка” має заплатити 270 грн. за користування гарячою водою, 
„Харківкомунпромводу” за січень 2005 року. Платник має такі реквізити: 
Ідентифікаційний код – 14118966, Ексоцбанк у м.Харкові; р/р 26004659782311; 
МФО 651536. Реквізити одержувача: ідентифікаційний код 15669263; АКБ 
„Кредит форум” у м. Харкові; р/р 2600990300077; МФО 278104.(вимога – 
доручення). 

• Автобаза № 5, що обслуговується у Подільському УСБ м. Києва (МФО 
322078) бажає відкрити акредитив на користь нафтобази № 3 (код 34567890), що 
має рахунок у ХОД АК УСБ у м. Харкові (МФО 351016) на суму 14768 грн., для 
оплати за нафтопродукти обсягом 3 т. (договір № 7 від 05.02.2006 р.). (заява на 
акредитив). 

Завдання 9.Навести схему здійснення платежу при розрахунках: а) 
платіжними дорученнями; б)  чеками при обслуговуванні продавця і покупця 
різними установамибанків; в) за покритим акредитивом, відкритим у 
виконуючомубанку. 

Завдання 10.Банк обслуговує клієнтів, які розраховуються з 
постачальниками чеками. а) Назвати види чеків, які застосовуються 
прирозрахунках?б) У яких випадках банк депонує кошти при видачі чекової 
книжки? в) Які банківські рахунки використовуються при оплаті чеків? 

Завдання 11.Клієнт звернувся до банку з проханням видати чекову книжку 
на 25 тис. грн для розрахунків з постачальниками сировини. Коштів на поточному 
рахунку достатньо. Дати відповіді назапитання. 

а) Коли застосовуються розрахунки чеками? 
б) Що таке ліміт чекової книжки і як він визначається? 
в) Як банк вирішить питання про видачу клієнту чекової книжки? 
Завдання 12.На поточному рахунку фірми 700 тис. грн. Банк виплачує 18% 

річних з нарахуванням складних відсотків раз у півроку. Пропонується увійти 
всім капіталом в спільне підприємство, при цьому прогнозується подвоєння 
капі- талу через 5 років. Чи приймати цюпропозицію? 

Завдання 13.Фабрика звернулася до банку в Києві з проханням відкрити 
акредитив для розрахунків з Чернігівським постачальником на суму 250 тис. грн, 
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банк якого розміщений вЧернігові. 

а) У чому полягає сутність розрахунків акредитивами ? 
б) Яким видом акредитива Ви порекомендуєте оформити розрахунки 

клієнтам ? Чому ? 
в) Чи дозволяється виставляти акредитив за рахунок власних коштів та 

банківського кредиту одночасно ? 
 
Теми рефератів: 
1. Порядок визначення платіжності банкнот та монет. 
2. Особливості транспортування грошової виручки через службу інкасації 

банку. 
3. Характеристика платіжних систем, що використовуються в Україні для 

забезпечення проведення розрахунків на її території та за її межами. 
4. Форми безготівкових розрахунків. 
5. Особливості міжбанківських розрахунків. 
6. Проблеми емісії банкнот в Україні та шляхи їх вирішення.  
7. Особливості емісії банкнот у зарубіжних країнах. 
8. Історія виникнення та запровадження пластикових карток. 
9. Платіжна система України: історія створення і перспективирозвитку. 
10. Технології міжбанківських розрахунків на міжнародномурівні. 
11. Платіжні картки і особливості їх впровадження вУкраїні. 
12. Організація готівкового грошового обігута шляхи його 

скорочення в Україні 
13. Міжнародні платіжні системи та їх діяльність вУкраїні. 

 
Література[ 1; 26-29; 31-34;41;43;53; 57; 60] 

 
Тема 7. Кредитні операції банків 

Контрольні питання до семінарського заняття: 

1. Класифікація і економічна характеристика банківськихкредитів. 
2. Принципи і умови банківськогокредитування. 
3. Кредитна політика банку і основи організації кредитної роботи в банку. 
4. Методи розрахунку ціни за кредитом. 
5. Етапи організації кредитного процесу.  
6. Оцінка кредитоспроможностіпозичальника. 
7. Форми забезпечення банківського кредиту.  
8. Способи захисту від кредитногоризику. 
9. Формування і використання резерву для відшкодування 

можливихвтрат за позичками комерційних банків. 
10. Особливості надання та погашення окремих видівпозик. 
 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 
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1. Плата за кредит. Порядок нарахування процентів за кредитними 

операціями банків. 
2. Напрями запобігання кредитного ризику та робота банків із 

проблемними кредитами. 
3. Фактори визначення кредитного ризику. 
4. Методи управління кредитним ризиком. 
5. Заходи по мінімізації кредитного ризику. 
6. Форми забезпечення кредиту та вимоги до них. 
 

Практичні завдання для самостійної роботи: 

Завдання 1.  Позичальник збирається взяти кредит в розмірі 25000 грн. з 
погашенням одноразовим платежем в сумі 30000 грн. Ставка процентів за 
кредитами становить 25% річних. Визначити, на скільки днів можна взяти 
кредит (розрахункова кількість днів у році 365). 

Завдання 2. 08.04.18р. банк видав кредит в розмірі 20000 грн. під 16% 
річних. Через 80 днів ставку відсотків збільшили на 5%, а ще через 5 місяців її 
підвищили до 25%. Визначити суму, яку необхідно погасити позичальнику 
29.01.2020р. 

Завдання 3.Споживчий кредит в сумі 8000 грн. надали на 2 роки за ставкою 
20 % річних. Визначити суму, яку клієнт має сплатити за цей час, а також 
величину щомісячного погашення. 

Завдання 4.Сума процентів, які необхідно сплатити позичальнику за 
кредитом становить 12600грн.Визначити, яку суму кредиту отримав 
позичальник, якщо строк кредиту становить 3 роки, а нарахування відсотків 
здійснюється за  ставкою 20% річних. 

Завдання 5.Позичальник збирається взяти кредит в розмірі 5000 грн. на 1 рік 
з погашенням одноразовим платежем в сумі 6000 грн. Визначити ставку 
процентів за кредитом, на основі якої він може вибрати банк. 

Завдання 6.  Позичальник збирається взяти кредит терміном на 9 місяців з 
поверненням суми в 1900 грн. ставка процентів за кредитом становить 24% 
річних. Визначити суму кредиту, яку може взяти позичальник. 

Завдання 7.  На основі балансу та додатків до нього розрахуйтепоказники: 
• платоспроможності підприємства; 
• показники фінансової стійкості позичальника; 
• показники рентабельності.  
Завдання 8. Ви являєтесь економістом кредитного відділу КБ „Фінанси”. 

Банком 10.10.ц.р. був виданий кредит ПАТ „Корона” під 25 % річних в сумі 
550 000 грн. на 10 місяців  з щомісячною сплатою за користування кредитом о 1 
–го числа кожного місяця. 

У відповідності з умовами кредитного договору, сплата кредиту 
здійснюється наступним чином: 

01.02. ц.р. – 30 000 грн.; 
13.04. ц.р. – 70 000 грн.; 
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20.06. ц.р. – 150 000 грн.; 
10.08.ц.р. – решта суми кредиту. 
Визначити суму нарахованих відсотків за кожний місяць. 
Завдання 9.Є такі дані відносно підприємства – позичальника, яке 

кредитується банком під затрати виробництва, тис. грн.: 
1. Фактичний залишок виробничих затрат – 850. 
- Списано на витрати (собівартість): 
- фактично – 250; 
- планово – 300. 
2. Власні кошти позичальника – 200. 
3. Кредиторська заборгованість, що відноситься до затрат – 50. 
4. Кредитна лінія, відкрита позичальнику – 400. 
5. Заборгованість по кредиту – 300. 
Вирішіть питання про можливість надання позичальнику додаткового 

кредиту. 
Завдання 10.Банк має таку інформацію: розмір кредиту – 24 тис. грн, термін 

позички – 6 місяців, річна ставка простого процента – 28%. Визначити розмір 
боргу (разом із процентами) на кінець строку, якщо згідно з умовами договору 
через три місяці 10 тис. грн основного боргу булоповернено. 

Завдання 11.Банк надав кредит у розмірі 24000 грн на 3 місяці під 24% 
річних. Визначити: а) плату за кредит при закінченні строку кредитування; б) 
плату за кредит, якщо було проведено пролонгацію строком на 1 місяць з 
підвищен- ням процентної ставки за кредит на 25% віддіючої. 

Завдання 12.Кредит в сумі 240000 грн. був наданий на 2 роки під 25% 
річних. Погашен- ня кредиту проводиться щоквартально рівними частками, а 
сплата процен- тів, які нараховуються на фактичний залишок боргу, здійснюється 
щомісячно. Визначити, яку суму процентів сплатить клієнт банкові протягом 2 
років. Графік погашення основного боргу і процентів подати в табличному 
вигляді. 

Завдання 13. Підприємство уклало з банком угоду про одержання 
контокорентного кре- диту. Ліміт овердрафта на квартал встановлений у розмірі 
500 тис. грн. У першому місяці кварталу на поточному рахунку були проведені 
такі операції (тис. грн): платежі – 150; надходження – 100; в другому місяці – 
відповідно: 600 і 500; у третьому – 200 і 350. Кредитове сальдо 
поточногорахунку на початок кварталу становило 30. Дебетовий залишок на 
поточному рахункузафіксованопротягом38днівусередньомуврозмірі180тис. 
грннакінець дня. Ціна кредиту – 35% річних. Визначити: 

а) заборгованість по овердрафту на кінець кожного місяця; 
б) суму процентів, яку потрібно сплатити підприємству за користування 

банківськими ресурсами. 
Завдання 14.  В установі банку нова приватна фірма з вантажних 

перевезень відкрила розрахунковий рахунок. Власник фірми пан Крамаренко є 
водночас її керуючим. Він планує почати справу з двох  клієнтів, маючи три 
вантажні автомобілі, придбані за оперативним лізингом. Обидва клієнти знайомі 
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з роботою пана Крамаренко в інших компаніях. 

Перший клієнт замовлятиме в пана Крамаренко перевезення трьох партій 
вантажу на тиждень на відстань 960 км. І хоча багатьом водіям на таке 
транспортування потрібно 2 дні, водій пана Крамаренко може здійснити це 
перевезення за 1 день. Перший замовник заплатить 882 грн. за кожну партію 
вантажу плюс 60 грн. за кожну годину простою понад 2 год. 

Другий клієнт щодня даватиме панові Крамаренко вантаж для перевезень. 
Ціна – 500 грн. за день плюс 60 грн. за кожну годину простою понад 1 год. 
Фірма пана Крамаренко не має контрактів з клієнтами, а лишу усну 
домовленість з ними на перевезення вантажів. 

У фірми пана Крамаренко працюють 2 водії. Крім того, сам власник  фірми 
– колишній водій і може обслуговувати третю вантажну машину, якщо в цьому 
буде потреба. Водіям планується платити 12,5 грн. за годину без премії. Пан 
Крамаренко планує вести адміністративне керівництво фірмою без офісу, тому 
витрат на оренду приміщення не буде. Собі за роботу Крамаренко 
виплачуватиме 2500 грн. щомісяця. 

Пан Крамаренко раніше багато років працював водієм у фірмі, яка була 
клієнтом того самого банку, що й Крамаренко. Фірма одержувала в банку 
позички. З розширенням діяльності в неї виникли проблеми, тому вона 
вирішила змінити свій профіль і відмовитись від перевезень, щорічний обсяг 
яких становив 82,2 млн. грн. Із паном Крамаренко достроково було розірвано 
контракт. Пан Крамаренко розумів, що найдоцільніше купити цю фірму, але в 
нього немає грошей. Пан Крамаренко подав на фірму до суду за дострокове 
розірвання контракту і очікує отримати 50 000 грн. 

Про пана Крамаренко добре відгукуються його колеги з останнього місця 
роботи, вважаючи його здібною і порядною людиною. Позитивну думку про 
нього висловлює також орендодавець, у якого Крамаренко орендує три вантажні 
машини, 

Вантажні перевезення – це високо конкурентний бізнес з низькими 
бар’єрами для новачків завдяки порівняно невеликому капіталу, необхідному 
для початку власної справи. Більшість дрібних перевезень здійснюються 
орендованими вантажними машинами. В основі конкуренції – ціна та 
надійність. На ринку вантажоперевезень досить помітна конкуренція, оскільки 
працюють кілька великих фірм, що мають переваги порівняно з  дрібними. 
Адже вони працюють на власних вантажних машинах і можуть знижувати ціни. 
Малі компанії характеризуються низьким рівнем капіталізації і тому 
„вилітають” з бізнесу раніше за всіх після початку зниження цін. 

Банк, у якому пан Крамаренко відкрив рахунок, знав його, коли він брав 
активну участь у ліквідації великої фірми вантажоперевезень, де раніше 
працював. Можливо, завдяки цьому всі питання пов’язані з розподілом активів 
серед учасників фірми, банк вирішив цілком справедливо.  

Оскільки в пана Крамаренко з банком склалися добрі стосунки, банк 
запропонував профінансувати його власну справу. Крамаренко почав вести 
переговори з банком про надання позики в сумі 500 тис. грн. для відкриття 
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власної фірми. Пропозиція була відхилена кредитним комітетом, оскільки 
капіталу пана Крамаренко (30 тис. грн.) явно бракувало для такого ризикового 
підприємства. Нині пан Крамаренко звернувся до банку з проханням про 
надання йому позики меншого розміру. 

Фірма пана Крамаренко просить надати позичку в сумі 100 тис. грн. на 5 
років і 3 місяці з основним платежем після пільгового періоду в 3 місяці. 
Відсоткова ставка – 10,25 %. Пан Крамаренко  інвестує 30 тис. грн. власних 
коштів. Первинні витрати становлять 42 тис. грн., із них 28 – за страхування, 12 
– за оренду вантажних машин і 20 тис. грн. – за отримання  ліцензії. Фірма 
Крамаренко орендує три вантажні машини на умовах оперативного лізингу 
(лише за паливо і страхування окрема плата) у розмірі 416 грн. за тиждень і 4 
грн. за 1 км. Оскільки це оперативний лізинг, єдина вимога – попереднє 
інвестування (лізинговий внесок – 12 тис. грн.). 

Позичка буде надана під заставу дебіторських рахунків та особисту 
гарантію пана Крамаренко. Особисті активи Крамаренко складаються з власного 
будинку, який оцінюється у 190 тис. грн. та капіталу в 116 тис. грн. з правом 
стягнення майна за борги. 

Доходи від перевезень вантажу складатимуться з основного платежу за 52 
тижні року та плати за простій (з розрахунку 7 тис. грн. за тиждень). 

Зарплата водіїв розраховується за тарифом і 54 – годинним робочим 
тижнем. 

Витрати на оренду вантажних машин, якщо компанія обмежиться описаною 
щойно роботою, становитимуть 7 100 грн. за тиждень. При додаткових 
замовленнях витрати досягнуть 12 тис. грн. Мінімальні витрати на страхування 
– 4тис. грн. за тиждень. Витрати на паливо розраховують, виходячи з 
середнього кілометражу (36 800 км.) за тиждень (відомо також, що на 100 км. 
витрачається 36,19 л. палива; вартість палива становить 3,70 грн.). 

Інші витрати становитимуть 2 грн. за тиждень. Витрати, пов’язані з 
реалізацією, загальногосподарські та адміністративні витрати досягнуть  5700 
грн. за місяць з урахуванням зарплати пана Крамаренко – 2500 грн. за місяць. 
Витрати на сплату відсотків за позичками розраховуються окремо. 

Розглянути клопотання пана Крамаренко, отримати від нього, при потребі, 
додаткові матеріали і прийняти відповідне рішення. За результатами зробити 
висновки з описанням процесу кредитування. 

 
Теми рефератів: 
1. Сутність та характеристика кредитних операцій банку. 
2. Етапи кредитування. 
3. Оцінка кредитоспроможності позичальника. 
4. Формування резервів під кредитні операції. 
5. Кредитний ризик, методи його мінімізації. 
6. Форми кредитування. 
7. Кредитна політика вітчизняних банків та практичні аспекти їїреалізації. 
8. Сучасні підходи аналізу кредитоспроможностіпідприємств. 
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9. Формизабезпечення кредитів і проблемиреалізації заставного 

права вітчизнянимибанками. 
10. Проблемні позики та управління ними (вітчизняний і світовийдосвід). 
11. Споживче кредитування в Україні: стан і проблемирозвитку 
12. Вплив економічної кризи на процескредитування. 

 
Література[ 1; 6;  20; 22;25;34;38; 41; 43; 53; 55; 57; 58; 60] 

 
Тема 8. Операції банків з цінними паперами 

Контрольні питання до семінарського заняття: 

1. Загальна характеристика діяльності банків як суб’єктів  ринку цінних 
паперів.  

2. Вимоги до ліцензування операцій банків з цінними паперами.  
3. Емісійні операції комерційних банків.  
4. Види і характеристика боргових зобов’язань, що емітуютьбанки. 
5. Інвестиційні операції банків з цінними паперами, їх загальна характе- 

ристика. 
6. Класифікація  портфелів цінних паперів банку (торговий, на продаж, до 

погашення, інвестиційний портфель тощо). 
7. Заставні операції банків з цінними паперами.  
8. Видивексельнихопераційбанків, їх загальна характеристика. 
9. Комісійно-посередницькі операції з векселями. Інкасування 

ідоміциляція векселів. 
10. Емісія банківських векселів та їхвикористання. 
11. Формування резервів під активні операції банків із цінними паперами. 
12. Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів. Реєстраторські, 

депозитарні та облікові операції банків. 
 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 
1. Посередницькі операції банків із цінними паперами. 
2. Ризик операцій банків з цінними паперами. 
 
Практичні завдання для самостійної роботи: 
Завдання 1.  Банк придбав 10 % - ну облігацію номінальною вартістю в 500 

$ терміном погашення 15 років. Через 5 років банком прийнято рішення про її 
продаж. 

1. Визначити, яких витрат зазнає банк при випуску та знаходженні в обігу 
аналогічних 12% - них облігацій інших емітентів на момент прийняття рішення 
про продаж 10 % - них облігацій. 

2. За рахунок виникнення якого ризику банк зазнав втрат? 
3. Які ризик пов’язані із інвестиційною діяльністю банку? Дайте їм 

характеристику. 
4. Якими ознаками характеризується портфель реальних інвестицій банку? 



 56 
5. Які фактори визначають інвестицій банку? 
Завдання 2. Загальними зборами акціонерів Банку „А” прийнято рішення 

про випуск простих акцій для поповнення статутного капіталу. 
1. Які види діяльності з випуску та обігу цінних паперів мають право 

здійснювати комерційні банки? 
2. З якого моменту банк може здійснювати діяльність з випуску та обігу 

цінних паперів? 
3. Назвіть умови видачі банкам дозволів на операції з цінними паперами. 
Завдання 3. Банком придбанні облігації із строком погашення 3 роки, 

номінальною вартістю 100 000 грн., купонною  ставкою 10 % річних за ціною 
120 000 грн. 

1. Визначити ставку поточного та додаткового доходу. 
2. Визначити сукупний дохід банку за облігацією. 
Завдання 4.  КБ „А” 01.01.ц.р. придбав пакет, що складається із: 
1) 30 облігацій компанії „Корона” номінальною вартістю 1000 грн., 

дисконтом 20%, купоном 10%; 
2) 18 облігацій компанії „Паллада” номіналом 500 грн., премією 10 %, 

купоном 12 %. 
Отриманий по цінним паперам дохід банком було прийнято направити на 

придбання акцій ПАТ  „Мусон” номінальною вартістю 150 грн. 
Яку кількість акцій у відповідності з законодавством України може 

придбати банк „А”? 
Визначити суму доходу за цінними паперами. 
Завдання 5.У портфелі банку знаходиться пакет облігацій номінальною 
вартістю 370 тис. грн. з терміном погашення 4 роки  і 15 % - річним 
купоном. 
Ринкова ціна пакета облігацій 350 тис. грн. Які значення показників 

доходності цих облігацій? 
Завдання 6.Розрахуйте показники доходності пакету акцій обсягом 2 тис. 

шт., якщо балансова вартість однієї акції дорівнює 260 грн., з дивідендом 15 грн., 
ринкова – 300 грн. Портфель банку також складають привілейовані акції з 
дивідендом 6,5 % (190 шт.). Чистий прибуток банку становить 47650 грн. 

Завдання 7. У портфелі банку знаходиться пакет облігацій номінальною 
вартістю 50 тис. грн. з терміном погашення через 4 роки і 10 % - ним річним 
купоном. Ринкова ціна пакета облігацій – 35 тис. грн. Розрахувати основні 
показники доходності облігацій. 

Завдання  8. Акція номіналом 10 000 грн. придбана з коефіцієнтом 1,7 і 
продана власником на третій рік після придбання за 60 днів до дати виплати 
дивідендів. За перший рік рівень доходу склав 1500 грн. За другий рік поточна 
прибутковість склала 17 %. За третій рік ставка дивіденду була 10 %. Визначити 
сукупну прибутковість акції за весь термін з дня придбання до дня продажу. 

Завдання 9. Акції номіналом 10 грн придбані у кількості 1000 шт. за ціною 
14 грн та че- рез три роки продані за ціною 20 грн. Дивіденди по акціях склали: за 
перший рік – 20% річних, за другий – 30% річних, за третій – 50% річних. 
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Визначити доходність операції (у вигляді ефективної ставки простих і 
складнихпроцентів). 

Завдання 10.Банк випустив облігації з нульовим купоном. Термін 
погашення – 3 роки, курсоблігації–
60.Визначитидохідністьоблігаціїнадатупогашення. 

Завдання 11.Комбінат 10 червня відвантажив заводу продукцію і надіслав 
йому вексель для акцепту. Завод акцептував і того самого дня повернув вексель 
комбінату. Строк платежу за векселем – 20липня. 

а) Яким векселем оформлена заборгованість заводу перед комбінатом?  
б) У чому полягає різниця між простим і переказним векселем? 
в) Пояснити процес і зобразити схему обігу переказного векселя. 
г) Які подальші дії комбінату можливі стосовно акцептованого векселя? 
Завдання 12. При обліку векселя на суму 8200 грн. банк сплатив 

пред'явнику 7570 грн. Ставка облікового проценту становить 24%. Визначити на 
який строк банк надав обліковий кредит. Кількість днів в році -360днів. 

Завдання 13. Вексель номіналом 30 тис. грн враховано банком з виплатою 
пред’явнику векселя 26 тис. грн за 180 діб до настання строку платежу за 
векселем. Кількістьднівуфінансовомуроці–365.Визначитирічнуобліковуставку. 

Завдання 14. Вексель номіналом 180 тис. грн враховується банком за 270 
діб до настання строку платежу за векселем. Облікова ставка – 29%. Кількість 
днів у фі- нансовому році – 365. Визначити суму наданого банком облікового 
кредиту, якщокомісіябанку«дамно»складає1100грн,а«порто»–700грн. 

Завдання 15. Клієнт запросив кредит у розмірі 10 тис. грн, строком на 3 міс. 
під заставу векселів номінальною вартістю 15 тис. грн. Чи може банк 
задовольнити заявку клієнта, якщо відсоткова ставка по кредиту складає 25%, а 
заставна вартість векселів складає 75% відномінальної? 

 

Теми рефератів: 

1. Фондовий ринок в Україні: сучасний стан та перспективирозвитку. 
2. Роль комерційних банків на ринку державних ціннихпаперів. 
3. Банківський сертифікат: сутнісні характеристики та перспективиемісії. 
4. Емісія комерційними банками облігацій як джерелоресурсів. 
5. Професійна діяльність банку на ринку цінних паперів. 
6. Ринок цінних паперів України, його учасники. 
7. Характеристика та структура портфеля цінних паперів банку. 
8. Управління портфелем цінних паперів банку. 
9. Управління ризиками за операціями із цінними паперами. 

10. Перспективи емісійних операцій банку із цінними паперами. 
11. Характеристика посередницьких операцій банків із цінними паперами. 
12. Вексельний обіг в Україні: сучасний стан та проблемирозвитку. 
13. Вплив вексельних операцій на результативність діяльностікомерційних 

банків. 
Література[ 1; 6;  20; 22;25;34;38; 41; 43; 53; 57; 60; 63] 
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Тема 9. Операції банків в іноземній валюті 

Контрольні питання до семінарського заняття: 

1. Організація кореспондентських відносин з іноземнимибанками. 
2. Валютні рахунки, їх види та порядокобслуговування. 
3. Неторговельні валютні операції комерційнихбанків. 
4. Валютні операції банків з обслуговування торговельного оборотуклієнтів. 
5. Конверсійні операції банку на міжбанківському валютномуринку. 
6. Операції банків із залучення і розміщення коштів в іноземнійвалюті. 
7. Валютна позиція комерційного банку. 
 
Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 
1. Ліцензування валютних операцій. 
2. Особливості проведення міжнародних кредитних операцій. 
3. Особливості надання кредитів, погашення яких передбачає умову 

використання коштів із державного бюджету України. 
4. Операції із залучення та розміщення валютних ресурсів. 
5. Кореспондентські відносини з іноземними банками. 
6. Валютні ризики та методи їх зниження.  
 
Практичні завдання для самостійної роботи: 
Завдання 1.Клієнт уклав із банком форвардний контракт на продаж 1500 

млр. дол.. США за фунти стерлінгів із поставкою протягом  наступних шести 
місяців(15 січня). 

6 – міс. % ставка євродолара – 17 % річних 
6 –міс. % ставка фунта стерлінгів – 10 % річних 
курс „спот” на 15 липня: 
1 ф.ст. =1,25 дол. США 
ЄВР/USD = 1,25 
Визначити форвардний курс, по якому був укладений контракт?Описати 

позицію банку на 15 липня і на 15 січня.Визначити прибуток банку по 
форвардній операції. 

Завдання 2.Позичальник  з України бере позику в Польщі сумою 3 млн. 
євро за ставкою 8 % річних. Потім конвертує кредит в гривні за курсом 
готівкових угод і розміщує його на національному ринку під 15 % річних. Спот – 
курс євро до грн. – 30,5 грн. Термін дії операції – 12 місяців (для євро 
процентний рік складає 365 днів, для гривні – 360 днів). 

Визначте, скільки гривні буде викуплено і яку суму в євро повинен 
сплатити клієнт.Обчисліть безприбутковий і беззбитковий форвардний 
курс.Розрахуйте нижню межу курсу, за якою валютний процентний арбітраж 
дасть прибуток.Визначте звичайну форвардну маржу. 

Завдання 3.Клієнт американського банку знає, що йому необхідно буде 
через три місяці позичити євро терміном на 6 місяців. Його турбує, що 
відсоткова ставка євро може стати вищою через три місяці, і він хоче 
зафіксувати ставку євро сьогодні.  
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Запропонуйте способи, якими ця компанія може зафіксувати майбутню 

варість позички євро уже сьогодні. 
Завдання 4.Компанії-експортерупотрібніобіговікоштивсумі200тис. грн.. 

строкомна3 міс. Що є більш вигідним для компанії: взяти кредит в гривнях під 
20% річних чи еквівалентну суму кредиту в доларах США під 12% річних? 
Поточний курс долара складає24,5314 грн., через 3 міс. прогнозується здешевлення 
гривні на 2%. Експортна виручка компанії за цей період ненадійде. 

Завдання 5.Уповноважений банк за дорученням клієнта-імпортера купує на 
міжбанківському ринку 120 тис доларів США за наступної котировки банку: 
USD / UAH = 25,3376 / 25,3457. Яку суму гривень повинен перерахувати 
імпортер зі свого поточного рахунку для купівлі валюти, якщо комісійні банку 
складають 0,35% від суми заявки? 

Завдання 6.На валютний рахунок суб’єкта ЗЕД надійшла експортна виручка 
в сумі 240 тис. євро. Уповноважений банк здійснив обов’язковий продаж 
частини екс- портної виручки (згідно до діючих вимог) за курсом EUR/ UАН = 
26,3758, а вільний продаж частини виручки, що залишилася, за курсом: 26,3824. 
Яка су ма гривневого еквівалента надійде на поточний рахунок експортера, якщо 
обов’язковий продаж валюти здійснювався банком безкоштовно, а комісія за 
вільний продаж складає 0,05% від сумипродажу. 

 
Теми рефератів: 
1. Валютно – фінансові та кредитно – розрахункові відносини в загальній 

системі міжнародних розрахунків. 
2. Сутність та класифікація валютних операцій банків. 
3. Організація міжнародних валютних операцій комерційних банків. 
4. Конверсійні валютні операції банків. 
5. Операції із залучення та розміщення валютних операцій. 
6. Операції з обміну готівкової іноземної валюти через мережу обмінних 

пунктів. 
7. Операції з дорожніми чеками. 
8. Послуги з переказу коштів фізичних осіб за кордон. 
9. Відкриття та ведення валютних рахунків в іноземній валюті. 
10. Фактори впливу на курсоутворення на національному валютномуринку. 
11. Валютні ризики та методи їх зниження.  
12. Валютна позиція комерційного банку 

 
Література [ 1; 6;  20; 22; 25; 34; 38; 41; 43; 53; 57; 60; 63] 

 
Тема 10. Нетрадиційні банківські операції  та послуги 

Контрольні питання до семінарського заняття: 

1. Назвіть види та надайте загальну характеристику нетрадиційним 
банківськимопераціям. 

2. Механізм банківської лізинговоїоперації. 



 60 
3. Банківські гарантії тапоручительства. 
4. Факторингові та форфейтингові операціїбанків. 
5. Трастові та довірчіпослуги. 
 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Консультаційні послуги банків, їх характеристика. 
2. Операції банків із банківськими металами. 
3. Форфейтинг. 
4. Інформаційні послуги та їх характеристика. 
5. Характеристика фінансового інжинірингу. 
 
Практичні завдання для самостійної роботи 
Завдання 1.Підприємство уклало з банком спеціальний договір, згідно з 

яким банк купує у клієнта права на вимогу боргу. Сума боргу становить       400 
тис. грн., процентна ставка за короткостроковими позичками – 18% річних. 
Строк документообігу – 30 днів, плата за обслуговування – 1%. Розмір оплати 
дебіторських рахунків дорівнює 70%. 

Визначити : 
а) Яку суму грошей отримає підприємство в момент переуступки боргу? 
б) Розмір оплати за користування кредитом і комісійну винагороду за 

виконання факторингової послуги. 
Завдання 2.Банк купив у підприємства право на вимогу боргу (без права 

зворотної вимоги до клієнта). Розмір вимоги – 200 тис. грн., процентна ставка за 
використання кредиту – 18% річних, розмір авансу , що його потрібно 
перерахувати клієнтові ,– 70 % . Покупець продукції часто затримує платежі 
підприємству – постачальнику: розмір ризику за несвоєчасність одержання 
коштів від платника становить 2%. Строк документообігу між банками платника 
і постачальника – 7 днів. Плата за обслуговування – 0,5 %. 

Визначити розмір комісійної винагороди. 
Завдання 3.ПрАТ “ Кристал” уклало з факторинговою компанією угоду про 

обслуговування. 
За умовами угоди авансові платежі за попередньою сплатою рахунків 

складають 85% суми рахунку. Комісійну винагороду за обслуговування 
встановлено у розмірі 0,3% суми обороту рахунків. Частину сумнівних боргів 
за оцінкою компаній визначено у розмірі 2,5% обороту рахунків. Середня 
обіговість  рахунків – фактур – 45 днів. Відсоткова ставка за кредит – 17 %. 
Річний оборот щодо реалізації продукції – 12 млн. грн. 

Визначити суму доходу, одержаного факторинговою компанією та потребу  
у кредиті ПрАТ “Кристал”. 

Завдання 4.Обладнання взято у лізинг на термін його повної амортизації. 
Лізингоодержувач  здійснив початковий внесок, яким сплатив 40 % контрактної 
вартості обладнання. 

Виробник обладнання не дає будь-яких відстрочок платежу. У зв”язку  з 
цим лізингоодавець одержав кредит в банку  для придбання обладнання на суму 
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, що не вистачає під 18%на термін 1 рік з щоквартальною сплатою відсотків та 
погашенням основної суми боргу. 

Погашення кредиту лізингодавцем здійснюється  за рахунок коштів, які 
надійшли у вигляді лізингових платежів від лізингоодержувача.  

Контрактна вартість об”єкта – 100 000 грн.  Винагорода лізингодавця – 5 %. 
Термін лізингу – 5 років, періодичність лізингових платежів – 4 рази на рік. 

Визначити розмір лізингових платежів, які необхідно виплатити 
лізингоодержувачу за весь термін фінансового лізингу. 

Завдання 5.Обладнання передається у фінансовий лізинг строком на 5 
років. Його вартість складає – 100 000грн. Для фінансування угоди  
лізингодавець залучає кредит на цю суму під 20 % річних терміном на 5 років з 
щорічним погашенням відсотків та основної суми боргу ( при цьому відсотки 
нараховуються на непогашену суму боргу). Річна норма амортизації – 20%, 
розмір строкового платежу – 2% річних. 

Визначити ставку лізингового відсотку за весь період здійснення лізингу. 
Завдання 6.Підприємство, що здійснює експортні операції, має загальну 

суму рахунків – фактур по проданих товарах – 80,0 млн. грн. Розмір авансу 
факторингового кредиту банку – фактора складає 80 %, комісійний відсоток – 3 
%, щомісячний відсоток за кредит - 1,8 %. Визначити, на яку суму банк купить 
дебіторські борги підприємства – позичальника. 

Завдання 7.Банк здав у оренду підприємству устаткування вартістю 36 тис. 
грн.Строкугоди – 3 роки, лізинговий процент – 10%, періодичність орендних 
платежів– 1 раз на квартал. Визначити розмір плати за лізинг. 

Завдання 8.Вартість лізингового майна – 1200 тис. грн. Строк лізингу – 4 
роки. Процентна ставка з урахуванням комісійних 22%. Виплата лізингових 
платежів здійснюється рівними частками два рази на рік. Визначити загальну суму 
лі-зинговихплатежів. 

Завдання 9.При укладанні договору факторингу банком та 
експортером узгоджені відсотки по кредиту у розмірі 24% і комісійні – 3%. 
Середній строк оберталь- ності коштів в розрахунках – 12 днів. Розрахувати 
плату за факторинг, якщо загальна сума сплачених документів складає 1,5 
млн грн., а авансова сума – 80%. 

Завдання 10.Підприємство уклало з банком договір, згідно з яким банк 
купує у клієнта борг на суму 200 тис. грн., процентна ставка за позиками 
складає 26% річних. Строк обігу до 20 днів, плата за обслуговування 0,5%. 
Розмір оплати дебіторських розрахунків дорівнює 60%.  

Визначити: а) суму коштів, що одержить клієнт в момент переуступки 
боргу; б) розмір плати за користування кредитом; в) комісійну винагороду 
за факторинговупослугу. 

Завдання 11.Вартість лізингового майна – 800000 грн. Строк лізингу – 
4 роки, ставка лізингового процента – 25%, маржа – 2,5%, страхова ставка 
– 3% на рік. Визначити лізингові платежі, загальну суму сплати за 
лізинговою угодою та викупну вартість майна, якщо лізингові виплати 
здійснюються 1 раз на рік. Метод амортизації рівномірний, а строк 
експлуатації майна 4 років. Розрахунок надати в табличної формі. Які, на 
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Вашу думку недоліки має лізинг? 

 
Теми рефератів: 
1. Характеристика та види нетрадиційних банківських послуг. 
2. Лізингові операції банків. 
3. Операції банків з дорогоцінними металами. 
4. Трастові послуги банків. 
5. Стан, перспективи розвитку нетрадиційних банківських операцій та 

послуг банківській системі України. 
6. Роль та значення комісійно-посередницьких операцій у діяльностібанків. 
7. Стан та проблеми розвитку лізингу вУкраїні. 
8. Факторингові та форфейтингові операції у діяльності банків. 
9. Фінансовий інжиніринг та можливості його впровадженнябанками. 

 
Література[ 1; 6;  20; 22;25;34;38; 41; 43; 53; 57; 60; 63] 

 

Тема 11. Забезпечення фінансової стійкості банку 

Контрольні питання до семінарського заняття: 

1. Форми бухгалтерської та фінансової звітностібанку. 
2. Доходи банку, їх структура та джерелаформування. 
3. Структура витратбанку. 
4. Прибутковість комерційного банку та методи їїоцінки. 
5. Ліквідність та платоспроможність банку і чинники, що на нихвпливають. 
6. Оцінка ефективності фінансової діяльностібанку. 
 
Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 
1. Фінансові звіти банку та їх аналіз. 
2. Формування результату діяльності банку, та його розподіл. 
 
Практичні завдання для самостійної роботи: 
Завдання1.Визначте проценту маржу банківських операцій, якщо (грн.): 

Доход за кредитними операціями – 674,2; 
Доход за кредитом і лізингом – 934,76; 
Доход від операцій з борговими цінними паперами – 1954,60; 
Інші доходи – 39,85; 
Витрати за депозитами банків – 532,00; 
Витрати за депозитами клієнтів – 685,35; 
Витрати за емітованими цінними паперами – 985,10. 

Завдання 2.Визначити рівень поточного доходу банку, а також величину 
процентних доходів у його складі на основі наступних даних (млн.. грн.): 

Доходи від операцій з іноземною валютою – 178; 
Дохід від трастових операцій -0,9; 
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Дивіденди за акціями -10,5 ; 
Інші поточні доходи -1070,4; 
Доход від інших операцій – 1580,6. 

Завдання 3.На основі даних фінансової звітності конкретного банку 
(вибрати самостійно) проаналізувати дотримання  ним економічних нормативів. 
Провести розрахунки, зробити ґрунтовні висновки. 

Завдання 4.Банк з капіталом в 41600 тис. грн має активи в розмірі 123000 
тис. грн і на 
кінецьрокупланує:операційнівитративрозмірі6480тис.грн,непроцентні доходи – 
2410 тис. грн, податки – 1930 тис. грн. Знайти рівень прибутковості активів та 
процентний дохід, що забезпечив би прибутковість капіталу в 11%. 

Завдання 5.Розрахувати доходність кредиту, що виданий комерційним 
банком на таких умовах: сума кредиту 100 тис. грн, відсоткова ставка 32% 
річних, строк кредиту 180 діб. Банк залучає кредитні ресурси на внутрішньому 
фінансо- вому ринку під 20%річних. 

Завдання 6.За даними балансу банку розрахувати показники прибутковості: 
а) чистий процентний дохід; б) спред; в) чисту процентнумаржу. 

Активи Пасиви 

Статті балансу Сума, 
млн. грн 

Ставка, 
%річн. 

Статті балансу Сума, 
млн. грн 

Ставка, 
%річн. 

1. Кредити 
2. Цінніпапери 
3. Інші працюючі 

активи 
4. Непрацюючі 

активи 

670 
370 
150 

 
130 

25  
18  
20 

 
- 

1 .Строкові депозити 
2. Поточнірахунки 
3. МБК 
4. Іншіпасиви 
5. Капітал 

380 
540 
110 
50 
240 

14 
10 

12 
8 
- 

УСЬОГО 1320 - УСЬОГО 1320 - 
Завдання 7.Визначити реальний доход комерційного банку на суму 

міжбанківського депозиту в 1200 тис. грн, що розміщено на строк 6 місяців із 
щомісячним нарахуванням складних відсотків за ставкою 12% річних. 
Очікуваний щомісячний рівень інфляції –1,5%. 

Завдання 8.Якого рівня прибутковості активів має досягти банк, аби 
забезпечити прибутковість капіталу на рівні 10%, якщо відношення 
акціонерного капіталу до активів становить1:8? 

 
Теми рефератів: 
1. Фінансові звіти банків та їх аналіз. 
2. Економічні нормативи діяльності банків. 
3. Аналіз результатів діяльності банку. 
4. Ліквідність банків. 
5. Фінансові стійкість банків. 
6. Вплив макроекономічної ситуаціїна фінансовий стан банківУкраїни. 
7. Діяльність банківського сектора регіону у поточномуроці. 
8. Міжнародні підходи до оцінки фінансової стійкості комерційнихбанків. 
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Література[ 1; 5-10; 13;  20-25;27-33;35-40; 44-45; 50; 56; 63] 

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ 2 

 
1. Що може бути засобом формування статутного капіталу банку: 
а) нематеріальні активи;   б) транспортні засоби; 
в) грошові кошти;    г) цінні папери. 
 
2. Регулятивний капітал банку складається з: 
а) статутного та резервного капіталу; 
б) основного та субординованого капіталу; 
в) основного та додаткового капіталу. 
 
3. Депозитні відносини між банком та фізичною особою – нерезидентом 

не можуть бути оформлені: 
а) ощадною книжкою на пред’явника;  б) платіжною карткою; 
в) ощадним сертифікатом;    г) договором. 
 
4. Законодавство України дозволяє банкам (ПАТ) проводити відкриту 

підписку на акції впродовж: 
а) 3 місяців;  б) 12 місяців; в) 9 місяців; г) 6 місяців. 
 
5. Загальні резерви, що створюються під невизначений ризик при 

проведенні банківських операцій, належать до: 
а) капіталу 1 –го рівня; б) капіталу 2 – го рівня;      в) капіталу 3 –го рівня. 
 
6. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного  у разі, якщо вклади 

фізичних осіб складають: 
а) більше 35 % пасивів; б) більше 50 % пасивів; в) 100 % пасивів банку. 
 
7. Мінімальна сума залучених коштів на умовах субординованого боргу 
для їх врахування у розрахунок капіталу банку становить: 
а) 100 тис. грн.;  б) 1000 тис. грн.;  в) 500 тис. грн. 
 
8. Комерційний банк може  отримувати депозити: 
а) шляхом  залучення депозиту у вигляді готівки або чека; 
б) шляхом видачі позики; 
в) шляхом проведення операцій на відкритому ринку; 
г) всі попередні відповіді правильні; 
д) немає правильної відповіді. 
 
9. Зняття коштів з депозиту до вимоги може здійснюватись: 
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а) готівковими коштами;   б) чеками; 
в) переказом;    г) безготівково та готівкою. 
 
10. Грошові кошти, які можуть бути використані власником рахунку 

без попереднього повідомлення, являються: 
а) вкладом до запитання;   б) строковим вкладом; 
в) депозитним (ощадним) сертифікатом. 
 
11. В практиці українських банків нарахування процентів здійснюється 

наступним способом: 
а) точні відсотки із звичайним числом днів; 
б) точні проценти з точним числом днів; 
в) звичайні проценти із звичайним числом днів. 
 
12. В чому полягає принципова різниця між простими та складними 

відсотками?: 
а) використовуються різні процентні ставки; 
б) використовуються точне або приблизне число днів в періоді нарахування; 
в) при нарахуванні простих відсотків база нарахування процентів постійна і 

змінюється при нарахуванні складних процентів; 
г) при нарахуванні простих відсотків нарахування процентів здійснюється 

раз в рік, а при нарахуванні складних – декілька разів в рік. 
 
13. До складу  ресурсів, що підлягають управлінню включаються: 
а) строкові депозити;  б) кредиторська заборгованість; 
в) вклади на вимогу;  г) МБК; 
д) залишки на кореспондентських рахунках. 
 
14. На який рахунок банк зарахує відсотки по депозиту юридичної особи 

після закінчення його терміну: 
а) на депозитний рахунок;  
б) на поточний рахунок; 
в) на позичковий рахунок; 
г) на поточний рахунок або можуть бути виплачені в готівковій формі; 
д) на любий рахунок, який вказаний клієнтом. 
 
15. При зарахуванні грошових коштів на депозитний рахунок проценти 

нараховуються: 
а) в той же день; 
б) наступним днем; 
в) в той же день, якщо вклад був зроблений  на початку операційного дня, 
наступним днем – якщо в кінці операційного дня; 
г) за згодою клієнта з банком. 
 
16. До недоліків депозитів на вимогу для банків можна віднести: 
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а) визначений строк вилучення коштів із рахунку; 
б) відсутність виплати процентів по рахунку (або низькі проценти); 
в) невизначений строк вилучення коштів із рахунку. 
 
17. Додайте ключове слово в твердження: 
а) якщо строк фінансової операції менше року, то для банку бажано 

використовувати нарахування процентів по вкладу за схемою _______ 
процентів; 

б) із збільшенням частоти нарахування складних відсотків по вкладу, 
величина нарахованих відсотків _____________ 

 
18. Емісійний дохід враховується банком в складі: 
а) поточних доходів банку;  б) основного капіталу; 
в) додаткового капіталу;   г) доходів майбутніх періодів. 
 
19. Привілейовані акції в статутному капіталі комерційного банку не 
можуть перевищувати: 
а) 20 %;  б) 10 %;  в) 25 %;  г) 5%. 

 
20. До прямих методів регулювання депозитних операцій комерційних 

банків відноситься: 
а) обов’язкове резервування;   б) облікова політика; 
в) ліцензування;     г) операції на відкритому ринку; 
д) встановлення економічних нормативів. 
 
21. Операції РЕПО – це: 
а) згода про збереження цінних паперів; 
б) згода про покупку цінних паперів із зворотним викупом за раніше 

встановленою ціною; 
в) договір купівлі – продажу цінних паперів; 
г) згода про викуп цінних паперів із зворотним викупом  по ціні, що 

склалася на день закінчення угоди. 
 
22. Капітал банку – це: 
а) залишкова вартість активів банку після вирахування усіх його 

зобов’язань; 
б) залишкова вартість пасивів банку після вирахування усіх його 

зобов’язань; 
в) залишкова вартість активів банку; 
г) залишкова вартість пасивів банку; 
д) залучені кошти банку. 
 
23. Суть захисної функції власного капіталу банку виявляється у: 
а) фінансовому забезпечені поточної діяльності банку; 
б) впливу регулюючих органів на діяльність банку; 
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в) забезпеченні захисту інтересів вкладників; 
г) усі відповіді правильні. 
 
24. До власних ресурсів банку належать: 
а) нерозподілений прибуток банку;   б) випуск акцій; 
в) внески населення;  г) бюджетні кошти на рахунках банку. 
 
25. За рахунок чого покриваються витрати фінансової установи на 

початку її діяльності?: 
а) за рахунок міжбанківського кредиту; б) статутного фонду; 
в) резервного фонду;    г) правильної відповіді немає. 
 
26. Ставки рефінансування Національного баку України – це: 
а) виражена у відсотках плата за кредити, що надаються комерційним 

банкам, яка встановлюється Національним банком України з метою впливу на 
грошовий оборот та кредитування. Національним банком України 
встановлюється облікова та ломбардна процентні ставки; 

б) виражена у відсотках плата, що береться Національним банком України 
за рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів до настання 
строку платежу по них і утримується з номінальної суми векселя; 

в) є найнижчою серед ставок рефінансування; 
г) є орієнтиром ціни на гроші. 
 
27. Депозитні кошти, розміщені в нашому банку банком – 
контрагентом, належать до: 
а) запозичених коштів; б) залучених коштів;  в) власних коштів. 
 
28. Ощадний (депозитний) сертифікат – це .... 
а) письмове свідоцтво банку про депонування коштів; 
б) посвідчення права вкладника або його правонаступника на отримання 
суми депозиту та процентів за ним після закінчення встановленого строку; 
в) цінний папір; 
г) всі відповіді правильні. 
 
29. Процентна ставка за субординованим боргом в національній валюті: 
а) визначається НБУ; 
б) дорівнює середній ставці на кредитному ринку; 
в) не може перевищувати розмір облікової ставки НБУ. 
 
30. Загальний розмір додаткового капіталу банку повинен складати: 
а) не більше 100 % від основного капіталу; 
б) не більше 50 від субординованого капіталу; 
в) не менше 10 % від власного капіталу. 
 
31.Банки в Україні відкривають  рахунки: 
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а) зареєстрованим в установленому чинним законодавством порядку 

юридичним особам; 
б) фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності; 
в) філіям, представництвам, відділенням та іншим відокремленим 

підрозділам підприємств, виборчим фондам, представництвам юридичних осіб – 
нерезидентів, іноземним інвесторам, фізичним особам на умовах, викладених у 
Інструкції та в договорі між установою банку і власником рахунку; 

г) усі відповіді правильні. 
 
32. Приймання грошей від клієнтів проводиться за такими 
документами: 
а) за грошовими чеками;    б) за заявою на внесення готівки; 
в) за видатковими касовими ордерами; 
г) за книгою обліку прийнятих та виданих грошей. 
 
33. Якщо клієнт одержує гроші за кількома видатковими документами 

з різних рахунків, касир: 
а) видає гроші за кожним документом окремо; 
б) за кількома документами одразу; 
в) не видає гроші; 
г) правильна відповідь відсутня. 
 
34. Яке з наведених положень є помилковим? Якщо гроші не були 

перераховані одержувачем, не відходячи від каси, при виявленні недостачі: 
а) претензії приймаються і сума відшкодовується за рахунок винного; 
б) претензії щодо відшкодування банком не приймаються; 
в) сума не відшкодовується, але керівництво вживає заходи щодо 

підсилення касової дисципліни; 
г) правильна відповідь відсутня. 
 
35. Передача видаткових документів до каси може здійснюватись: 
а) через відсутні технічні пристосування;  б) завідувача каси; 
в) особою, яка одержує гроші;   г) правильна відповідь відсутня. 
 
36. Прийняті гроші після закінчення операційного дня вечірніми 

касами повинні бути зараховані на відповідні рахунки: 
а) у той же день;    б) не пізніше наступного робочого дня; 
в) не пізніше декількох наступних днів;  г) усі відповіді правильні. 
 
37. Прибуткові касові документи, якими оформлюються платежі від 

фізичних  осіб: 
а) можуть не відповідати встановленим формам; 
б) повинні мати чітко встановлену форму; 
в) можуть мати незаповнені реквізити; 
г) правильна відповідь відсутня. 
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38. Ключі від грошових сховищ банку не повинні знаходитись: 
а) у охоронця;    б) у завідувача каси; 
в) у головного бухгалтера;  г) у керівника банку. 
 
39. Розрахункові документи, що надійшли в банк протягом 

операційного дня, повинні бути відображені у бухгалтерському обліку 
банку: 

а) у той же день; 
б) наступного дня, виходячи із залишків на початку операційного дня; 
в) виходячи із залишків коштів на коррахунку банку, але не пізніше 2- х 

днів; 
г) виходячи із залишків коштів на коррахунку банку, але не пізніше 3 – х 

днів. 
 
40. Грошовий оборот – це: 
а) формування і розподіл грошових фондів; 
б) розподіл виручки від реалізації продукції; 
в) визначення сутності грошей в Україні; 
г) виробництво і реалізація продукції; 
д) немає правильної відповіді. 
 
41. Безготівкові розрахунки – це: 
а) розрахунки, які здійснюються готівкою; 
б) розрахунки по бартеру; 
в) розрахунки за допомогою чеків; 
г) розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках в банках; 
д) немає правильної відповіді. 
 
42. Платіжне доручення – це: 
а) документ, який містить доручення особи, яка видає чек, банку відносно 

переказу з його рахунку відповідної суми; 
б) письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника 

сплати відповідної суми; 
в) письмове доручення власника рахунку переказати відповідну суму із 

свого рахунку на рахунок одержувача  коштів; 
г) комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення 

платника; 
д) немає правильної відповіді. 
 
43. Акредитив – це: 
а) форма розрахунків, за якою банк – емітент за дорученням свого клієнта 

повинен здійснювати виплату третій особі; 
б) розрахунковий документ з дорученням однієї  кредитної установи іншій 

здійснити виплату за рахунок спеціально за депонованих коштів; 
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в) розрахунковий документ, який містить доручення особи, яка видає чек, 

банку відповідно здійснення платежу; 
г) розрахунковий документ, який містить вимогу постачальника і довірителя 

платника; 
д) немає правильної  відповіді. 
 
44. Якщо покупець (платник) завчасно депонує кошти для розрахунку з 

постачальником, тоді такий акредитив треба вважати: 
а) безвідкличним;   б) непокритим; 
в) акцептованим;   г) покритим; 
д) немає пральної відповіді. 
 
45. Непокритий акредитив – це: 
а) який не може бути змінений або анульований без згоди постачальника, 
для якого він був відкритий; 
б) який може бути анульований банком – емітентом без попередньої згоди 
постачальника; 
в) за яким виплати постачальнику гарантує банк; 
г) немає правильної відповіді. 
 
46. По якому рахунку здійснюється одночасно облік поточних 

надходжень і позичкових зобов’язань: 
а) контокорентний рахунок; б) овердрафт; в) кредитна лінія. 
 
47. Чи може клієнт банку мати більше двох рахунків в національній 

валюті для формування статутного капіталу?: 
а) може;    б) не може. 
 
48. Вибір форми безготівкових розрахунків здійснюється: 
а) за вибором контрагентів за контрактом; 
б) самостійно підприємством; 
в) встановлюється банком; 
г) за рішенням Торгово – промислової палати. 
 
49. Прийом платіжних доручень до виконання проводиться  протягом: 
а) семи календарних днів із дня їх виписки; 
б) п’яти календарних днів із дня їх виписки; 
в) десяти календарних днів із дня їх виписки. 
 
50. Документ, що являє собою письмово оформлене доручення клієнта 

установі обслуговуючому банку на перерахування грошових коштів із свого 
рахунку, - це: 

а) платіжна вимога – доручення;  б) платіжне доручення; 
в) розрахунковий чек;    г) вексель. 
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51. Розрахунки платіжними дорученнями застосовуються: 
а) в порядку попередньої оплати за поставлені товари і надані послуги; 
б) для завершення розрахунків за  актами звірки взаємної заборгованості 

підприємств; 
в) для здійснення платежів за зовнішньоекономічними контрактами; 
г) для безакцептного списання належної суми грошових коштів. 
 
52. За допомогою якого розрахункового документа фізична особа може 

здійснити перерахування коштів без наявності рахунку в установі банку: 
а) пластикової картки;    б) чека; 
в) платіжного доручення;   г) гарантійного доручення; 
д) вимоги – доручення;    е) заяви на переказ готівки. 
 
53. Яка форма розрахунків може передбачати контроль банку за 
умовами відвантаження  товарів бенефеціаром: 
а) вексель;   б) інкасове доручення; 
в) акредитив;  г) чек. 
 
54. Розрахункові чеки можуть використовуватись юридичними 

особами: 
а) для обміну на готівку; 
б) для безакцептного списання належної суми грошових коштів; 
в) для здійснення розрахунків за отримані товари; 
г) в порядку попередньої оплати; 
д) для отримання здачі на суми чека готівкою. 
 
55. Гарантована оплата чека забезпечується: 
а) наявністю коштів на кореспондентському рахунку комерційного банку, 

який видав чекову книжку; 
б) наявністю грошових коштів на поточному рахунку чекодавця; 
в) депонуванням грошових коштів на спеціальному аналітичному рахунку. 
 
56. Готівкова виручка може здаватись в обслуговуючий банк: 
а) підприємством – „самоносом” один раз у неділю; 
б) підприємством – „самоносом” по мірі необхідності; 
в) інкасаторською службою, організованою на підприємстві; 
г) через інкасаторську службу банку; 
д) озброєним нарядом міліції. 
 
57. Для ведення касової роботи в установі банку відкриваються: 
а) денна каса і каса перерахунку; б) вечірня каса і валютна каси;  
в) приходна і видаткова каси;  г) операційна каса і каса перерахунку. 
 
58. Для внесення готівкових коштів в установу банку клієнтом – 

юридичною особою оформляється: 
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а) приходний касовий ордер;   б) меморіальний ордер; 
в) оголошення на внесення готівки;  г) заява на переказ готівки; 
д) грошовий чек. 
 
59. Вечірня каса банку може здійснювати: 
а) тільки приходні операції;   б) тільки видаткові операції; 
в) як прибуткові, так і видаткові операції. 
 
60. Яка частка приходного документа віддається касиром банку 

клієнту?: 
а) заява;   б) ордер;  в) квитанція. 
 
61. Банк – еквайр – це: 
а) електронно – механічний пристій, що надає змогу утримувачу банківської 

платіжної картки (БПК) при введенні ПІН – коду одержувати готівку; 
б) уповноважений банк, який обслуговує картрахунки та видає БПК; 
в) уповноважений банк, який проводить первинне оброблення трансакцій. 
 
62. При укладанні договору на інкасаторське обслуговування клієнт 

подає установі банку два зразки пломби. На відбитку пломби повинні бути 
зазначені: 

а) назва та номер рахунку банка, де обслуговується підприємство; 
б) номер поточного рахунку підприємства; 
в) поштовий індекс підприємства; 
г) номер реєстрації підприємства. 
 
63. Наприкінці операційного дня касир приходної каси банку 

сформовані гроші, прибуткові документи та довідку касира здає: 
а) під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей завідувачу 

касою; 
б) на зберігання у грошове сховище; 
в) замикає у сейфі на своєму робочому місці. 
64. Якщо підприємство має поточні рахунки в національній та 

іноземній валюті, то рахунки: 
а) обов’язкового повинні знаходитись в одній установі банку; 
б) можуть знаходитись у різних банках; 
в) не можуть існувати одночасно. 
 
65. Дебетна платіжна картка надає змогу: 
а) фізичній особі – держателю розпоряджатися картрахунками юридичної 

особи; 
б) розпоряджатися картрахунком у межах залишку коштів на ньому; 
в) здійснювати операції за дебетом картрахунку у межах встановленого 

банком -  емітентом ліміту кредиту; 
г) фізичній особі – утримувачу розпоряджатися власним рахунком. 
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66. Акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за 

згодою бенефеціара, на користь якого він був відкритий, називається: 
а) депонованим;   б) непокритим; 
в) відкличним;   г) безвідкличним. 
 
67. Який тип платіжної системи обслуговує платіжні операції на ринку 
товарів та за роздрібними послугами: 
а) внутрішньобанківська платіжна система; 
б) система масових платежів; 
в) система „клієнт – банк”. 
 
68. Касир видаткової каси може отримати гроші: 
а) тільки від завідувача касою; 
б) тільки від касира приходної каси; 
в) залежить від обставин: або від касира приходної каси, або від завідувача 

касою. 
 
69. Одержавши видатковий документ, касир банку не зобов’язаний: 
а) перевірити наявність коштів на рахунку клієнта; 
б) перевірити наявність і тотожність підписів посадових осіб банку, які 

мають право дозволяти видачу грошей; 
в) перевірити посвідчення особи клієнта; 
г) запитати одержувача про суму грошей, що ним одержується. 
 
70. Якщо грошова виручка про інкасована різними бригадами 

інкасаторів, то вона: 
а) може зберігатися в одному сейфі, але з  відзначенням про бригаду, що її  

про інкасувала; 
б) не може зберігатися в одному сейфі. 
 
71. Суть методу балансової вартості для обчислення власного капіталу 

банку полягає у наступному: 
а) усі активи та зобов’язання банку оцінюються в балансі за тією вартістю, 

яку вони мали на момент придбання; 
б) активи та зобов’язання банку оцінюють за ринковою вартістю; 
в)розмір капіталу обчислюється за правилами, яківстановлено 

регулюючими інстанціями  
г) містить уявлення про банківський капітал як джерело покриття збитків; 
д)відображаєрівеньнадійностітаризиковостібанку наоснові оцінювання 

рівня достатності капіталу. 
 
72. Сутьметодуринковоївартості для обчисленнявласного капіталу 

банку полягає у наступному: 
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а) усі активи та зобов’язання банку оцінюються в балансі за тією вартістю, 

яку вони мали на момент придбання; 
б) активи та зобов’язання банку оцінюють за ринковою вартістю; 
в)розмір капіталу обчислюється за правилами, яківстановлено 

регулюючими інстанціями; 
г) містить уявлення про банківський капітал як джерело покриття збитків; 
д)відображає рівень надійності та ризиковості

 банкунаоснові оцінювання рівня достатності капіталу. 
 
73. Суть методу “регулюючих бухгалтерських процедур” для 

обчислення власного капіталу банку полягає у наступному: 
а) усі активи та зобов’язання банку оцінюються в балансі за тією вартістю, 

яку вони мали на момент придбання; 
б) активи та зобов’язання банку оцінюють за ринковою вартістю; 
в)розміркапіталуобчислюється за правилами, яківстановлено 

регулюючими інстанціями; 
г) містить уявлення про банківський капітал як джерело покриття збитків; 
д)відображає рівень надійності та ризиковості

 банкунаоснові оцінювання рівня достатності капіталу. 
 
74. Суть методу лівериджу для визначення достатності капіталу 

банківської установи полягає утому, що: 
а)встановлюється норматив співвідношення власнихізалучених коштів 

банку; 
б)встановлюються основні показники, які контролюються та 

аналізуються органами регулювання; 
в) використовуються висновки експертів про якість управління банком, 

рівень прибутковості та ліквідності. 
г) власне тлумачення. 
 
75. Суть методу порівняльного аналізу показників для оцінювання 

адекватності капіталу банківської установи полягає утому, що: 
а) встановлюється норматив співвідношення власних і залучених коштів 

банку; 
б) встановлюються основні показники, які контролюються та аналізуються 

органами регулювання; 
в) використовуються висновки експертів про якість управління банком, 

рівень прибутковості та ліквідності. 
г) власне тлумачення. 
 
76. Які переваги, притаманні методу “експертних оцінок” для 

визначення достатності капіталу банківської установи? 
а) суб’єктивний характер оцінок та висновків;  
б) простота застосування; 
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в) передбачає вивчення діяльності кожного банку в контексті конкретних 

ринкових умов; 
г) значення показників достатності капіталу постійно контролюються та 

аналізуються органами регулювання. 
 
77. Суть методу внутрішніх джерел поповнення капіталу банку полягає 

у тому, що: 
а) головним джерелом зростання капіталу є нерозподілений прибуток банку; 
б) залучення капіталу можливе кількома способами, а саме: за рахунок 

емісії акцій та капітальних боргових зобов’язань та продажу активів та оренди 
нерухомості; 

в) джерелом поповнення капіталу може бути продаж активів; 
г) джерелом поповнення капіталу банку може бути емісія власних боргових 

зобов’язань. 
 
78. Суть методу зовнішніх джерел поповнення капіталу банку полягає у 

тому, що: 
а) головним джерелом зростання капіталу є нерозподілений прибуток банку; 
б) залучення капіталу можливе кількома способами, а саме: за рахунок 

емісії акцій та капітальних боргових зобов’язань та продажу активів та оренди 
нерухомості; 

в) джерелом поповнення капіталу може бути продаж активів; 
г) джерелом поповнення капіталу банку можуть бути кредити, залучені у 

інших банківських установ. 
 
79. Яким чином формується статутний фонд комерційного банку, 

створеного у формі ПАТ: 
а) шляхом випуску та продажу облігацій; 
б) шляхом випуску та продажу акцій; 
в) шляхом відрахувань від прибутку. 
 
80. Резервний фонд комерційного банку формується шляхом: 
а) відрахувань відприбутку;  б) додаткових внесків акціонерів;  
в) випуску акцій. 

 
81. Мінімальний розмір капіталу комерційного банку, необхідного для 

отри-мання ліцензії на виконання всіх банківських операцій, передбачених 
НБУ, повинен складати: 

а) 800 млн. грн; б) 500 млн. євро; в) 500 млн. грн. 
 

82. Власники звичайних акцій комерційногобанку: 
а) отримують фіксований розмір дивідендів незалежно від отриманого 

банком прибутку; 
б) беруть участь в управлінні банком; 



 76 
в) не мають гарантії на повернення свого внеску в статутний фонд при 

ліквідації банку. 
 
83. До фондів банку, призначених для виробничого та соціального 

розвитку банку,належать: 
а) статутний фонд;  б) резервні фонди;  в) спеціальніфонди. 

 
84. Що таке банківські ресурси:  
а) власнийкапітал;    б) залучені та запозичені кошти; 
в) власні, залучені та запозичені кошти. 

 
85. Що такедепозит: 
а) вклад у грошовій формі, розміщений у банку фізичною особою; 
б) гроші, перераховані з одного банку до іншого на придбання валюти;  
в) кошти на поточних рахунках підприємств. 

 
86. Вид депозитної угоди, що дозволяє вкладнику у будь-

який час користуватися внесеними до банку коштами без втративідсотків: 
а) ощадний сертифікат;  б) вклад до запитання;  в) строковий вклад. 

 
 87. Які види сертифікатів можуть випускатибанки: 
а) депозитні;  б) ощадні;  в) депозитні та ощадні. 

 
88. З якою метою комерційні банки звертаються за міжбанківським 

кредитом: 
 а) для регулюванняліквідності; 
б) для розширення своєї кредитної діяльності;  
в) для покриття нестачі в кредитних ресурсах. 
 
89. Щоналежитьдозапозиченихресурсівкомерційногобанку: 
а) міжбанківські кредити, у тому числі НБУ; 
б) облігаційні позики;    в) бюджетні кошти. 
 
90. Яку ціль переважно переслідує не депозитне залучення кредитних 

ресурсів: 
а) задоволення додаткового попиту клієнтів накредит; 
б) зниження собівартості пасивів;  
в) покращення ліквідності банку. 

 
91. Якікоштивходятьдоскладуосновногокапіталукомерційногобанку? 
а) статутнийфонд; б) резервнийфонд; в) прибуток поточного року. 
 
92. Якікоштивходятьдоскладудодатковогокапіталукомерційногобанку? 
а) нерозподілений прибуток минулихроків; 
б) обов’язкові резерви на коррахунку в НБУ;  
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в) фонд економічного стимулювання. 

 
93. При здійсненні яких видів операцій банки формують ресурси: 
а) активних;   б) пасивних; в) комісійно – посередницьких. 
 
94. Розрахунково-касові операції банківналежать: 

а) до пасивнихоперацій; 
б)докомісійно-посередницькихоперацій;  
в) до активнихоперацій. 

 
95. Розрахунково-касові операції комерційних банків здійснюються  з 

урахуванням таких принципів: 
а) кількість рахунків, що має право відкрити суб’єкт господарювання, 

обмежена; 
б) форми розрахунків обираються клієнтами; 
в) відносини між банком і клієнтом будуються на безоплатній основі; г) 

власник грошових коштів має право вибору банку. 
 
96. Юридична особа-резидент має правовідкрити: 
а)депозитнийрахуноквіноземнійвалютіувітчизняномубанку; 
б) поточний рахунок в національній валюті в іноземному банку;  
в) поточний рахунок в іноземній валюті закордоном. 
г) усі відповіді правильні. 
 
97. Юридична особа-резидент повинна отримати 

індивідуальнуліцензіюНБУ навідкриття: 
а) поточного рахунку в іноземній валюті у вітчизняному банку;  
б) поточного рахунку в національній валюті в іноземному банку;  
в) поточного рахунку в іноземній валюті за кордоном. 
 
98. Для відкриття поточних рахунків в національній валюті у 

вітчизняних банках індивідуальна ліцензія НБУ потрібна: 
а) юридичним особам-резидентам;  
б) фізичним особам-нерезидентам;  
в) іноземним інвесторам. 
 
99.  Депозитнірахунки в  іноземній валюті юридичним особам-

резидентам відкриваються на підставі: 
а) заяви власника коштів;  
б) депозитного договору;  
в) ліцензії НБУ; 
г) нотаріально засвідченої копії статуту. 
 
100. Підтвердження джерел надходження коштів на поточний 

валютний рахунок потрібне: 
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а) юридичній особі-резиденту;  
б) фізичній особі-нерезиденту; 
в) представництву фірми-нерезидента;  
г) фізичній особі-резиденту. 
 
101. Банк зобов’язаний повідомити в податковий орган про відкриття:  
а) депозитного рахунку юридичнійособі; 
б) поточного валютного рахунку фізичній особі; 
в) додаткового поточного рахунку юридичній особі; 
 г) депозитного рахунку фізичній особі. 

 
102. Якщо повідомлення від податкового органу про взяття юридичної 

особина облік не надійшло, банк не маєправа: 
а) приймати від клієнта готівковий виторг; 
б) перераховувати кошти з поточного рахунку до бюджету;  
в) приймати від клієнта кошти в депозит. 

 
103. До товарних операцій суб’єктів господарювання належать операції, 

пов'язані: 
а) з наданням страхових послуг; 
б) із сплатою внесків до Пенсійного фонду;  
в) з орендою складського приміщення. 

 
104. До форм безготівкових розрахунківналежать: 
а) відстрочка платежу;    б) інкасо;  
в) залік взаємних вимог;    г) акредитив. 

 
105. Черговість платежів з поточного рахунку підприємства 

встановлюється:  
а) керівникомпідприємства;  б) НБУ;  в) комерційним банком. 

 
106. Платіжне дорученнявиписується: 
а) постачальником;    б) покупцем;  в) банком. 

 
107. Платіжне вимога-дорученнявиписується: 
а) продавцем;     б) банком;   в) платником. 

 
108. Розрахунковий чек – це письмове розпорядження: 
а) чекодержателя;     б) банку;    в) чекодавця. 

 
109. Оплата розрахункового чекувиконується: 
а) чекодавцем; б) банком-емітентом; в) банком чекодержателя. 

 
110. При вичерпанні ліміту чековоїкнижки: 
а) невикористані чеки здаються в НБУ; 
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б) невикористаними чеками можна користуватися після поповнення ліміту; 

в) невикористані чеки залишаються у власника; 
г) невикористані чеки повертаються до банку-емітента і погашаються. 

 
111. Бенефіціар –це:  
а)платник;    б) банк платника;  
в) постачальник;   г) банк постачальника. 

 
112. Акредитив доцільновикористовувати: 
а) в межах одного міста;     
б) в іногородніх розрахунках; 
в) між контрагентами - клієнтами одного банку;  
г) в міжнародних розрахунках. 

 
113. Який акредитив може бути змінений за вимогою платника без 

повідомленнябенефіціара: 
а) непокритий;  б) покритий;  в)відзивний; г) безвідзивний. 

 
114. Виставлення акредитива можливе за рахунок: 
а) тільки власнихкоштів; б) бюджетних  коштів;  
в) тільки кредитубанку;   г) власних коштів і кредиту банку. 

 
115. Найбільш вигідним для платникає: 
а) непокритий відзивний акредитив;  б) покритий відзивний акредитив; 
в) непокритий безвідзивний акредитив; г) покритий безвідзивний акредитив. 

 
116. Найбільш вигідним для постачальника є:  
а) непокритий відзивнийакредитив;  б) покритий відзивний акредитив; 
в) непокритий безвідзивний акредитив; г) покритий безвідзивний акредитив. 

 
117. Міжбанківські розрахунки в Україні здійснюються:  
а) у паперовійформі;  б) за принципом «брутто»; 
 в) в електронній формі;  г) на кліринговій основі. 

 
118. Учасниками системи електронних платежів України є: 
а) комерційнібанки;   б) страхові компанії;  
в) НБУ;     г) державні підприємства. 

 
119. В переказуванні коштів через СЕПзадіяні: 

а) кореспондентські рахунки комерційних банків в РУ НБУ;  
б) поточні рахунки суб’єктів господарювання; 
в) коррахунки Національного банку України; 
г) технічні рахунки комерційних банків в РУ НБУ. 

 
120. Дляведеннякасовихопераційкомерційномубанкунеобхідномати: 
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а) сховище для зберіганнягрошей;  б) власну озброєну охорону;  
в) ліцензію НБУ;     г) операційну касу; 
д) відповідно обладнаний транспорт для перевезення грошей. 

 
121. Фінансовий стан позичальника, що відноситься до класу „В”, 

означає: 
а) фінансова діяльність дуже добра і є можливість її утримання на такому 
рівні надалі; 
б) фінансова діяльність задовільна; 
в) фінансова діяльність погана; 
г) фінансова діяльність оцінена як добра. 
 
122.Від чого залежить максимальна величина кредиту: 
а) від величини статутного капіталу;   
б) від величини власних ресурсів; 
в) від величини робочих активів;    
г) від рівня кредитоспроможності клієнта. 
 
123.Величина кредитних вкладень комерційного банку обмежується: 
а) 25 % величини власного капіталу банку; 
б) обсягом ресурсів банку; 
в) 8 – кратною величиною власних коштів банку; 
г) 10 % величини власних коштів банку. 
 
124. Заявки яких підприємств розглядаються комерційним банком х 
метою наступного кредитування?: 
а) поповнення статутного капіталу;  б) закупка продовольчих товарів; 
в) придбання корпоративних цінних паперів; г) видача заробітної плати. 
 
125.Принцип строковості означає, що: 
а) позичка надається на певний строк; 
б) позичка повинна бути повернена в строк, обумовлений кредитною 

угодою; 
в) проценти за позичкою повинні бути сплачені в певний строк. 
 
126.  Довгостроковий кредит видається позичальнику: 
а) для розрахунків з бюджетом по податках; 
б) на закупівлю машин та обладнання; 
в) на будівництво нового цеху. 
 
127. Короткостроковим вважається кредит, виданий позичальнику 

строком: 
а) на 6 місяців;  б) на 1 рік;  в)  більше одного року. 

 
128. Принцип забезпеченості кредиту означає: 
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а) гарантію його повернення; 
б) захист від ризику неповернення; 
в) стійке фінансове становище позичальника. 
 
129. Взаємовідносини між банком і позичальником регулюється: 
а) Національним банком України; 
б) Податковою адміністрацією; 
в) кредитною угодою. 
 
130. Кредитний ризик – це: 
а) видача незабезпечених кредитів; 
б) випадок неповернення кредиту та несплату процентів за ним; 
в) вкладення коштів банку в активні операції. 
 
131. Диверсифікація позичок – це : 
а) видача кредитів невеликій кількості позичальників; 
б) розподіл позичок між багатьма різними клієнтами; 
в) видача позичок під заставу у різних формах. 
 
132. В якості застави  можуть виступати: 
а) товарні запаси і дорожні документи; 
б) рухоме і нерухоме майно; 
в) цінні папери і дорогоцінні метали. 
 
133. Гарантія як спосіб захисту від кредитного ризику – це: 
а) зобов’язання третьої особи погасити борг позичальника у випадку його 

неплатоспроможності; 
б) послуга, яку надає банк юридичним і фізичним особам; 
в) гарантійний лист позичальника своєчасно погасити кредит і проценти. 
 
134. Погашення кредиту позичальником здійснюється: 
а) одноразовим платежем в кінці строку дії кредитного договору; 
б) в розстрочку рівними частинами на протязі всього строку дії кредитного 

договору; 
в) в порядку, визначеному кредитною угодою. 
 
135. Пролонгація кредиту здійснюється під: 
а) звичайну процентну ставку; 
б) підвищену процентну ставку; 
в) на розсуд банку, але в порядку, обумовленому кредитною угодою. 
 
136. При порушенні строків повернення нові кредити підприємства: 
а) видаються; 
б) не видаються; 
в) видаються, якщо кредит видавався під гарантію третьої особи. 
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137. Цільовий характер кредитування означає: 
а) видачу кредитів в межах наявних кредитних ресурсів банку; 
б) диверсифікацію банківських ресурсів, розміщених в активні операції; 
в) вкладення коштів банку в конкретні господарські процеси. 
 
138. Принцип платності означає, що: 
а) позичальник сплачує проценти банку за користування кредитом; 
б) банк одержує комісійну винагороду від позичальника за оформлення 

кредитної угоди; 
в) банк несе витрати в процесі здійснення кредитних операцій. 
 
139. Контроль за цільовим використанням кредитних коштів здійснює: 
а) банк;  б) клієнт ( позичальник); в) податкова адміністрація. 
 
140. Ліміт кредитування як засіб захисту від кредитного ризику 

означає: 
а) граничну суму кредиту, яку позичальник може отримати в банку; 
б) граничну суму ресурсів, які банк може розмістити в кредитні операції; 
в) обмежену кількість клієнтів, яким банк може видавати кредити. 
 
141.  Кредитоспроможність позичальника – це: 
а) його здатність своєчасно погасити заборгованість за позичкою і 

процентами; 
б) його можливість користування банківським кредитом; 
в) його здатність своєчасно розраховуватись з власними кредиторами. 
 
142. Розмір і порядок стягнення пені та штрафів за невиконання або 

неналежне виконання кредитних зобов’язань позичальника визначається: 
а) чинним законодавством; 
б) кредитною угодою; 
в) чинним законодавством і кредитною угодою. 
 
143. Видача позички може здійснюватись шляхом: 
а) зарахування коштів на розрахунковий або депозитний рахунок 

позичальника; 
б) зарахування коштів на розрахунковий рахунок позичальника в якості 

розрахунків за нього; 
в) видачі готівки з каси. 
 
144. Пролонгованим вважається кредит: 
а) який своєчасно не погашений позичальником; 
б) за яким банк прийняв рішення про відстрочку погашення; 
в) який вважається безнадійним. 
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145. У разі неповернення позичок банк : 
а) несе збитки за втраченими ресурсами; 
б) вимушений проводити додаткові видатки, що пов’язані із стягненням 

проблемних позик; 
в) надає боржникам нові кредити. 
 
146. Кредитування банком господарюючих суб’єктів належить до : 
а) активних операцій; 
б) пасивних операцій; 
в) послуг, які надають банки клієнтам. 
 
147. Лізинговий кредит – це: 
а) особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під 

заставу нерухомого майна; 
б) відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна і 

супроводжуються укладанням лізингової угоди; 
в) кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним 

особам – резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого 
користування та послуг; 

г) кредит, що надається шляхом акумулювання кредитних ресурсів у 
визначеному банку з подальшим наданням їх суб’єктам господарської 
діяльності. 

 
148. Іпотечний кредит – це: 
а) відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна і 

супроводжуються укладанням лізингової угоди; 
б) кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним 

особам – резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого 
користування та послуг; 

в) особливий вид економічний відносин з приводу надання кредитів під 
заставу нерухомого майна; 

г) кредит, що надається шляхом акумулювання кредитних ресурсів у 
визначеному банку з подальшим наданням їх суб’єктам господарської 
діяльності. 

 
149. Яке положення є неправильним? У кредитній консорціумній угоді 

можуть брати участь: 
а) один банк та кілька позичальників; 
б) декілька банків та кілька позичальників; 
в) декілька банків та один позичальник. 
 
150. Який вид кредиту надається шляхом списання банком коштів з 

рахунку клієнта понад залишок коштів на цьому рахунку?: 
а) факторинг;   б) акцептний кредит; 
в) форфейтинг;   г) овердрафт. 
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151. Вибір критеріїв для диверсифікації позик як складової управління 

кредитним портфелем комерційного банку здійснюється шляхом: 
а) диверсифікації кредитних вкладень за відповідними критеріями; 
б) підбору й систематизації усіх внутрішніх даних про кредитні операції 

комерційногобанку; 
в) динаміку руху коштів за позичковими рахунками; 
г)встановлення певних лімітів на здійснення позичкових операцій. 
 
152. Встановлення лімітів кредитування як складової управління 

кредитним портфелем комерційного банку здійснюєтьсяшляхом: 
а) диверсифікації кредитних вкладень за відповідними критеріями; 
б)   підбору   й   систематизації   усіх   внутрішніхданих про кредитні 

операції комерційногобанку; 
в) динаміку руху коштів за позичковими рахунками; 
г)встановлення певних лімітів на здійснення позичкових операцій. 
 
153. Основною метою збору та обробки інформації усистемі 

управління кредитним портфелем банкує: 
а) надання керівництву банку чіткої уяви про можливості розширення 

кредитних операцій в цілому; 
б) розміщення банківських активів (кредитних вкладень) серед якомога 

більшої кількості позичальників; 
в) зменшення кредитного ризику, підвищення рівня керованості основною 

групою активів і створення сприятливих умов для підтримання належного рівня 
ліквідності комерційного банку; 

г) надання НБУ інформації щодо обсягів кредитних операцій по кожному 
конкретному банку. 

 
154. Основною метою вибору критеріїв для диверсифікації позик у 

системі управління кредитним портфелем банкує: 
а) надання керівництву банку чіткої уяви про можливості розширення 

кредитних операцій в цілому; 
б) розміщення банківських активів (кредитних вкладень) серед якомога 

більшої кількості позичальників; 
в) зменшення кредитного ризику, підвищення рівня керованості основною 

групою активів і створення сприятливих умов для підтримання належного рівня 
ліквідності комерційного банку; 

г) надання НБУ інформації щодо обсягів та ризиковості кредитного 
портфеля конкретного банку. 

 
155. Основною метою встановлення лімітів кредитування і 

моделювання загальної структури портфеля у системі управління 
кредитним портфелем банкує: 
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а) надання керівництву банку чіткої уяви про можливості розширення 

кредитних операцій в цілому; 
б) розміщення банківських активів (кредитних вкладень) серед якомога 

більшої кількості позичальників; 
в) зменшення кредитного ризику, підвищення рівня керованості основною 

групою активів і створення сприятливих умов для підтримання належного рівня 
ліквідності комерційного банку; 

г) надання НБУ інформації щодо обсягів та ризиковості кредитного 
портфеля конкретного банку. 

 
156. Диверсифікація кредитного портфеля передбачає: 
а) встановлення верхньої межі на розмір кредиту; 
б) розміщення банківських активів серед якомога більшої кількості 

позичальників; 
в) регламентування обсягів та строків видачі позик для конкретного 

позичальника; 
г) регламентування обсягів кредитів з метою обмеження. 

 
157. Коефіцієнт процентної маржі банкухарактеризує: 
а) рентабельність кредитних операцій банку з огляду на втрати, що 

здійснюються на формування ресурсної бази; 
б) ефективність кредитної політики комерційного банку з огляду на 

підвищений ризик неповернення певної частини позик; 
в) потенційний рівень збитковості кредитного портфеля комерційного банку 

та дає змогу раціоналізувати його структуру. 
г) ефективність кредитної діяльності банківської установи. 

 
158. Коефіцієнт середньої дохідності кредитного  портфеля 

характеризує: 
а) рентабельність кредитних операцій банку з огляду на втрати, що 

здійснюються на формування ресурсної бази; 
б) ефективність кредитної політики комерційного банку з огляду на 

підвищений ризик неповернення певної частини позик; 
в) потенційний рівень збитковості кредитного портфеля комерційного банку 

та дає змогу раціоналізувати його структуру; 
г) дохідність кожної окремої кредитної операції комерційного банку. 

 
159. Частка сумнівної заборгованості у кредитному портфелі банку – це 

показник, який дає змогуоцінити: 
а) рентабельність кредитних операцій банку з огляду на втрати, що 

здійснюються на формування ресурсної бази; 
б) ефективність кредитної політики комерційного банку з огляду на 

підвищений ризик неповернення певної частини позик; 
в) потенційний рівень збитковості кредитного портфеля комерційного банку 

та раціоналізувати його структуру; 
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г) ефективність провадження банківського менеджменту. 

 
160. Сутність методу “вартість плюс” полягає утому,що: 
а) враховується вартість залучених коштів та всі витрати банку з надання 

кредиту; 
б) кредитна ставка за конкретним кредитом визначається як сума базової 

ставки і кредитного спреду; 
в) кредитна ставка визначається як сума процентних витрат із залучення 

коштів на грошовому ринку та надбавки, яка включає премію за кредитний 
ризик і прибутокбанку; 

г) при нарахуванні кредитної ставки враховуються усі взаємини із 
конкретним клієнтом. 

 
161. За забезпеченням кредитибувають: 
а) стандартні;  б) ломбардні; в) довгострокові;  г) бланкові. 

 
162. За методом надання кредитибувають: 
а) бланкові;   б)одноразові; в) перманентні;  г) до запитання. 

 
163. За строком повернення кредитибувають: 
а) короткострокові;  б) одноразові; в) прострочені;  г) строкові. 
 
164. Залежно від кількості кредиторів кредитибувають: 

а) паралельні; б) одноразові; в) синдиковані;г) короткострокові. 
 

165. До принципів банківського кредитуванняналежать: 
а) платність;   б) можливість пролонгації;  
в) забезпеченість;  г) часткове погашення. 
 

166. Кредитний ризик –це: 
а) ризик неповернення позики; 
б) ризик втрати підприємством платоспроможності; 
в) ризик неповернення позики та відсотків за користування нею;  
г) ймовірність втрати банком частини своїх ресурсів. 

 
167. Який документ, що регулює кредитні відносини між

 банком і позичальником єосновним: 
а) анкета клієнта;    б) кредитний договір; 
в) техніко-економічне обґрунтування повернення кредиту;  
г) договір застави. 

 
168. На яких даних ґрунтується оцінка кредитоспроможності 

позичальника:  
а) баланспідприємства;   б) довідка про грошові потоки;  
в) установчі документи;   г) звіт про фінансові результати. 
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169. Яким вимогам повинно відповідати заставнемайно: 
а) близько розміщуватися до банку;   б) мати високу ліквідність; 
в) бути транспортабельним;  г) мати достатній термін зберігання. 
 
170.  В процесі кредитування до розгляду банком приймається:  
а) балансова вартість заставногомайна; 
б) ринкова вартість майна; 
в) ліквідна (або заставна) вартість майна. 
 
171. Ліквідна вартість заставиповинна: 
а) складати 100% розміру кредиту; 
б) складати 100% розміру кредиту та суми всіх видів обумовленої за 

договором плати; 
в) перевищувати розмір кредиту в пропорції, що залежить від класу 

позичальника. 
 
172. Процентна ставка за кредит повинназабезпечувати: 
а) покриття витрат на купівлю кредитних ресурсів; 
б) покриття витрат на обслуговування кредитної операції;  
в) покриття витрат і одержання прибутку. 
 
173. До внутрішніх факторів, які вливають на розмір плати по 

кредитах, належать: 
а) зміст проекту, що фінансується; 
б) динаміка грошових нагромаджень населення;  
в) клас кредитоспроможності позичальника; 
г) циклічність розвитку економіки;  
д) термін користування кредитом. 
 
174. Дозовнішніх факторів,   яківливають нарозмір платипо 

кредитах, належать: 
а) рівень інфляції;     б) термін користування позикою; 
в) структура кредитних ресурсів банку; г) сезонність виробництва; 
д) вартість ресурсів на міжбанківському ринку. 
 
175. На першому етапі процесу кредитування банк:  
а) приймає від клієнта кредитнузаявку; 
б) виконує оцінку кредитоспроможності позичальника; 
в) проводить бесіду з клієнтом про порядок оформлення позики;  
г) перевіряє якість майна, що пропонується в якості застави. 
 
176. Головна мета оцінки кредитоспроможності позичальника 

полягаєв: 
а) визначенні фінансового стану клієнта; 
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б) перевірці достовірності поданих позичальником документів; в) виявленні 

і оцінці рівня кредитного ризику для банку; 
г) передбаченні тенденцій в майбутній діяльності позичальника. 
 
177. Які дії банку належать до процесу структурування позики: 
а) підписання кредитноїугоди;  б) визначення плати за кредит;  
в) складання договору застави; г) розробка графіка погашення кредиту. 
 
178. Основноюметоюзборутаобробкиінформаціїусистеміуправління 

кредитним портфелем банкує: 
а) надання керівництву банку чіткої уяви про можливості розширення 

кредитних операцій в цілому; 
б) розміщення банківських активів (кредитних вкладень) серед якомога 

більшої кількості позичальників; 
в) зменшення кредитного ризику, підвищення рівня керованості основною 

групою активів і створення сприятливих умов для підтримання належного рівня 
ліквідності комерційного банку; 

г) надання НБУ інформації щодо обсягів кредитних операцій по кожному 
конкретному банку. 
 

179. Основною метою вибору критеріїв для диверсифікації позик 
усистемі управління кредитним портфелем банкує: 

а) надання керівництву банку чіткої уяви про можливості розширення 
кредитних операцій в цілому; 

б) розміщення банківських активів (кредитних вкладень) серед якомога 
більшої кількості позичальників; 

в) зменшення кредитного ризику, підвищення рівня керованості основною 
групою активів і створення сприятливих умов для підтримання належного рівня 
ліквідності комерційного банку; 

г) надання НБУ інформації щодо обсягів та ризиковості кредитного 
портфеля конкретного банку. 

 
180. Основною метою встановлення лімітів кредитування і 

моделювання загальної структури портфеля у системі управління 
кредитним портфелем банкує: 

а) надання керівництву банку чіткої уяви про можливості розширення 
кредитних операцій в цілому; 

б) розміщення банківських активів (кредитних вкладень) серед якомога 
більшої кількості позичальників; 

в) зменшення кредитного ризику, підвищення рівня керованості основною 
групою активів і створення сприятливих умов для підтримання належного рівня 
ліквідності комерційного банку; 

г) надання НБУ інформації щодо обсягів та ризиковості кредитного 
портфеля конкретного банку. 
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181. Диверсифікація кредитного портфеляпередбачає: 
а) встановлення верхньої межі на розмір кредиту; 
б) розміщення банківських активів серед якомога більшої кількості 

позичальників; 
в) регламентування обсягів та строків видачі позик для конкретного 

позичальника; 
г) регламентування обсягів кредитів з метою обмеження. 

 
182. Коефіцієнт процентної маржі банкухарактеризує: 
а) рентабельність кредитних операцій банку з огляду на втрати, що 

здійснюються на формування ресурсної бази; 
б) ефективність кредитної політики комерційного банку з огляду на 

підвищений ризик неповернення певної частини позик; 
в) потенційний рівень збитковості кредитного портфеля комерційного банку 

та дає змогу раціоналізувати його структуру. 
г) ефективність кредитної діяльності банківської установи. 

 
183. Коефіцієнт середньої дохідності кредитного портфеля 

характеризує: 
а) рентабельність кредитних операцій банку з огляду на втрати, що 

здійснюються на формування ресурсної бази; 
б) ефективність кредитної політики комерційного банку з огляду на 

підвищений ризик неповернення певної частини позик; 
в) потенційний рівень збитковості кредитного портфеля комерційного банку 

та дає змогу раціоналізувати його структуру; 
г) дохідність кожної окремої кредитної операції комерційного банку. 

 
184. Частка сумнівної заборгованості у кредитному портфелі банку – це 

показник, який дає змогуоцінити: 
а) рентабельність кредитних операцій банку з огляду на втрати, що 

здійснюються на формування ресурсної бази; 
б) ефективність кредитної політики комерційного банку з огляду на 

підвищений ризик неповернення певної частини позик; 
в) потенційний рівень збитковості кредитного портфеля комерційного банку 

та раціоналізувати його структуру; 
г) ефективність провадження банківського менеджменту. 

 
185.  Що являє собою останній етап процесу кредитування:  
а) підписання договорузастави; 
б) складання висновку про кредитоспроможність позичальника;  
в) перерахування кредитних коштів на поточний рахунок; 
г) контроль за використанням і поверненням кредиту. 

 
186. Пеня –це: 
а) форма грошової відповідальності за певні порушення законодавчихнорм;  
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б) форма плати за послуги, які надає банк своїмклієнтам; 
в)визначеназакономчиугодоюгрошовасума,якуповиненсплатитикредитору 

позичальник у випадку невиконаннязобов’язань. 
 

187. Боргові цінні папери –це: 
а) облігації;   б) акції;  в) векселі;  г) ф’ючерси. 

 
188. Пайові цінні папери –це: 
а) опціони;   б) облігації;  в) акції; г) ощадні сертифікати. 

 
189. До похідних фінансових інструментів належать: 
а)векселі; б) опціони;   в) облігації;  г) ф’ючерси;  д) акції. 
 
190.  В бездокументарній формі можуть бути випущені: 
а) векселі;  б) деривативи;   в) облігації;  г) акції. 

 
191. Комерційному банку необхідно мати ліцензію НКЦПФР:  
а) для здійснення додаткової підписки на власніакції; 
б) для торгівлі корпоративними цінними паперами на вторинному ринку;  
в) для випуску довгострокових облігацій банку; 
г) для купівлі ОВДП на первинному ринку за дорученням клієнта. 
 
192. До емісійної діяльності банкуналежать: 
а) купівля державних облігацій; 
б) розміщення депозитних сертифікатів банку; 
в) перепродаж власних акцій за дорученням клієнта; 
г) організація на підприємстві проведення підписки на акції. 
 
193. Яка залежність між ціною облігації і доходом від неї? 
а) пряма;   б) зворотна;    в) ніякої. 
 
194. Коли процентні ставки зростають, ринкова вартість облігації: 
а)зменшується;  б) зростає;  в) не змінюється. 
 
195. Індосамент –це: 
а) спосіб отримання доходу;    б) протест в не оплатівекселя; 
в) передавальний надпис на векселі;  г) згода на оплату векселя. 

 
196. Акцепт –це: 
а) передавальний надпис на векселі;  б) протест в не оплаті векселя; 
в) згода на оплату векселя. 

 
197. Юридична особа, що випустила в обіг цінні папери, є: 
а)реєстратором;   б) депозитарієм;  
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в) емітентом;   г) інвестором. 

 
198. Професійна діяльність на ринку цінних паперів, пов’язана 

звизначенням взаємних зобов’язань та їх заліку –це: 
а) депозитарна діяльність ;    б) дилерська діяльність; 
в) діяльність реєстратора;    г) кліринг. 

 
199. Організації, що надаютьпослуги по зберіганню сертифікатів 

цінних паперів, обліку прав власності на цінні папери –це: 
а) депозитарії;   б) реєстратори;    в) брокери. 

 
200. Інвестиційні операції комерційного банку – це: 
а) операції щодо залучення тимчасово вільних коштів від населення; 
б) діяльність банку по розміщенню ресурсів у цінні папери, нерухомість, 

статутні фонди підприємств, дорогоцінні метали та інші об’єкти вкладень; 
в) надання коштів у тимчасове користування клієнтами банку; 
г) усі відповіді правильні. 
 
201. Банківські інвестиції – це: 
а) довгострокові кредити на фінансування затрат капітального характеру та 

вкладення коштів у цінні папери; 
б) кошти емітентів цінних паперів; 
в) довгострокові депозити; 
г) правильна відповідь відсутня. 

 
202. Банківський портфель цінних паперів виконує функцію: 
а) стабілізації доходів фінансової установи незалежно від фаз ділового 

циклу; 
б) зниження податкового тягаря банку; 
в) забезпечення гнучкості банківського портфеля активів; 
г) усі відповіді правильні. 
 
203. До основних факторів, які визначають напрямок та цілі 

інвестиційної політики банку відносяться: 
а) дохід;     б) дохід, ліквідність, ризик; 
в) достатність, дохід, ризик;  г) правильна відповідь відсутня. 
 
204. Капітальні вкладення здійснюються у формі: 
а) вкладень коштів у відтворення основних фондів шляхом нового 

будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення діючих 
підприємств; 

б) вкладень коштів у відтворення оборотних фондів шляхом нового 
будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення діючих 
підприємств; 

в) вкладень коштів у цінні папери; 
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г) правильна відповідь відсутня. 
 
205.Невизначеність доходу інвестиційного портфеля банку зумовлена 

дією: 
а) кредитного ризику;    б) ризику доходу; 
в) ринкового та інфляційного ризику; г) усі відповіді правильні. 
 
206. Основними умовами ефективної інвестиційної діяльності банків є: 
а) функціонування розвинутого фондового ринку в країні; 
б) диверсифікованості інвестиційного портфеля по видам, термінам та 

емітентам цінних паперів; 
в) достатність законодавчої та нормативної бази; 
г) усі відповіді правильні. 
 
207. Інвестиційні операції банків здійснюються за рахунок: 
а) усіх нижченаведених ресурсів;  б) власних ресурсів; 
в) залучених ресурсів;    г) запозичених ресурсів. 
 
208. Інвестиційний портфель банку – це: 
а) сукупність цінних паперів, розміщених банком з метою отримання 

доходів; 
б) сукупність цінних паперів банку власного боргу; 
в) сукупність цінних паперів, придбаних банком з метою отримання доходів 

та підтримки ліквідності; 
г) усі відповіді правильні. 
 
209. До складу процентних доходів банку від операцій з цінними 

паперами входять: 
а) доходи від збереження цінних паперів;  
б) амортизація дисконту (премія); 
в) дохід від перепродажу (торгівлі); 
г) дивіденди по акціям; 
д) дохід по борговим цінним паперам із фіксованим прибутком. 
 
210. Асоційована компанія – це компанія, в якій інвестор володіє: 
а) 20 % або більшою частиною капіталу, однак асоційована компанія не 

являється дочірньою по відношенню до нього; 
б) 50 % або більшою частиною капіталу компанії; 
в) менше 50 % капіталу, але можу керувати фінансовою і виробничою 

політикою підприємства; 
г) менше 20 % капіталу і має представництво у складі директорів компанії. 
 
211. Емісійний дохід обліковується банком у складі: 
а) поточних доходів банку;  б) основного капіталу; 
в) додаткового капіталу;   г) доходів майбутніх періодів. 
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212. Премія (по операціям із цінними паперами) – це перевищення 

ринкової ціни цінного паперу на номінальною: 
а) вірно;     б) не вірно. 
 
213. З якою метою банком може проводитись додаткова емісія акцій: 
а) для збільшення власного капіталу банку; 
б) для збільшення залученого капіталу; 
в) для покриття тимчасової збиткової діяльності? 
 
214. В банківській практиці інвестиційні операції означають: 
а) придбання основних засобів для забезпечення фінансово - господарської 

діяльності; 
б) видача кредитів господарюючим суб’єктам; 
в) вкладення коштів в цінні папери господарюючих суб’єктів; 
 
215. Ліквідність цінних паперів – це: 
а) їх ринкова вартість; 
б) їх здатність швидко і беззбитково перетворюватись у грошові кошти; 
в) номінальна вартість. 
 
216. Інвестиційні операції комерційних банків належать до : 
а) пасивних операцій; 
б) активних операцій; 
в) послуг, які надають банки клієнтам. 
 
217. Банківським інвестиціям властиві ризики: 
а) кредитний;   б) ринковий;  в) процентний. 
 
218. Комерційні банки мають право приймати участь : 
а) на первинному ринку цінних паперів; 
б) на вторинному ринку цінних паперів; 
в) обидві відповіді правильні. 
 
219. Привілейовані акції можуть бути випущені на суму, що не 

перевищує: 
а) 25% статутного капіталу акціонерного банку; 
б) 10% статутного капіталу акціонерного банку; 
в) 15 % статутного капіталу акціонерного банку. 
 
220. Рішення про  випуск акцій приймається: 
а) радою директорів;   б) зборами акціонерів; в)  головою правління. 
 
221. Облігації випускаються на суму, що не перевищує: 
а) 25 % розміру статутного капіталу; 
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б) 20 % розміру статутного капіталу; 
в) 30 % розміру статутного капіталу. 
 
222. За розрахунками векселями банк при його купівлі сплачує 

векселедавцю: 
а) номінальну вартість векселя; 
б) дисконт; 
в) різницю між номінальною вартістю і дисконтом. 
 
223. Позабалансові операції комерційного банку з цінними паперами 

розподіляються на : 
в) випуск цінних паперів, андеррайтинг, брокерські операції, депозитарні 

операції; 
б) емісія облігацій, андеррайтинг, брокерські операції, депозитарні операції, 

дилерські операції; 
в) купівля цінних паперів, депозитні операції, депозитарні операції, 

брокерські операції. 
 
224. Залежно від характеру угод, що спричинили появу векселів, 

розрізняють: 
а) переказнівекселі;   б) комерційні векселі;  
в) прості векселі;     г) фінансові векселі. 

 
225. Якщо платник за векселем жодним чином не може ухилитись від 

сплати боргу – цеозначає: 
а) безумовність боргового зобов’язання;  
б) абстрактністьборгового зобов’язання;  
в) безспірність боргового зобов’язання. 

 
226. Якщо платіж вексельної суми має бути здійснений незалежно від 

причині умов виникнення боргу – цеозначає: 
а) абстрактністьборгового зобов’язання; 
 б) безумовність боргового зобов’язання;  
в) безспірність боргового зобов’язання. 

 
227. Прецептивний характер вексельного праваозначає: 
а) дозволено все, що не заборонено;  
б) заборонено все, що не дозволено; 
в) дозволено і заборонено тільки те, що вказано. 

 
228. При оформленні боргу простим векселем боржником є: 
а)векселедавець;   б) векселедержатель. 

 
229. При оформленні боргу переказним векселем боржником є: 
а)векселедавець;  б) ремітент;   в) трасат;  г) трасант. 
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230. Алонж –це: 
а) передавальний надпис на векселі;   б) вексельна гарантія; 
в) приєднаний до векселя додатковий аркуш. 
 
231. Згода платника оплатити вексель –це: 
а) аваль;    б) акцепт;    в) цесія. 
 
232. Офіційне засвідчення факту відхилення від законодавчо 

встановленого порядку обігувекселя: 
а) протест;    б) індосамент;   в) нотифікація. 
 
233. Інформування всього ланцюжка надписантів про 

опротестуваннявекселя маєназву: 
а) інкасування;   б) доміциляцію;   в) нотифікація. 
 
234. До пасивних операцій комерційних банків з векселями належать: 
а) авалюваннявекселів;   б) врахування векселів; 
в) перерахування векселів; 
г) одержання міжбанківської позики під заставу векселів. 
 
235. До активних операцій комерційних банків з векселями належать:  
а) інкасуваннявекселів; 
б) авалювання векселів; 
в) надання міжбанківських позик під заставу векселів; г) продаж 

банківських векселів. 
 
236. Комісійно-посередницькі операції комерційних банків з векселями 

– це: 
а) доміциляціявекселів;   б) врахування векселів;  
в) зберігання векселів;   г) акцептування векселів. 
 
237. До ознак низької юридичної надійності векселя належать:  
а) виправлення в даті платежу завекселем; 
б) велика кількість передавальних надписів; 
в) розбіжність в вексельній сумі, позначеній цифрами і прописом; г) 

присутність кількох найменувань платників за векселем. 
 
238. Оплата векселя в особливому місці платежу, яке відрізняється 

відмісця знаходження платника за векселем –це: 
а) інкасування векселів;     б) авалювання векселів;  
в) доміциляція векселів;     г) врахування векселів. 
 
239. До переваг банківського векселя у порівнянні з 

депозитнимсертифікатом належать: 
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а) можливість використання як застави; 
б) можливість використання як платіжного засобу; в) можливість отримання 

облікового кредиту; 
г) можливість продажу на грошовому ринку. 
 
240. Надання кредиту шляхом виписування банківського векселя має 

назву: 
а) авальногокредиту; б) облікового кредиту;  в) вексельного кредиту. 
 
241. Валютні рахунки в Україні відкриваються уповноваженими 

банками для: 
а) резидентів та нерезидентів;   б) резидентів; 
в) нерезидентів;     г) для юридичних осіб. 
 
242. До поточних товарних операцій в іноземній валюті в Україні 

відносять: 
а) переказ коштів за межі України; 
б) виплату готівкової іноземної валюти за платіжними документами; 
в) виплату авторських гонорарів; 
г) оплату з використанням чеків та пластикових карток. 
243. До поточних неторговельних операцій в іноземній валюті в Україні 

відносять: 
а) розрахунки між юридичними особами – резидентами; 
б) розрахунки між юридичними особами – нерезидентами; 
в) виплату готівкової іноземної валюти за чеками; 
г) усі відповіді правильні. 
 
244.Найбільш вигідною для імпортера формою платежу є: 
а) відкритий рахунок;   б) оплата після відвантаження; 
в) документальне інкасо;   г) документальний акредитив. 
 
245. При розрахунках у формі банківського переказу бенефеціаром є: 
а) експортер;     б) імпортер; 
в) банк імпортера;    г) банк експортера. 
 
246. Найбільш вигідною формою акредитиву для експортера є: 
а) відкличний акредитив;    б) безвідкличний підтверджений акредитив; 
в) непідтверджений акредитив;   г) безвідкличний акредитив. 
 
247. Банківські рахунки в іноземній валюті бувають: 
а) поточні;     б) депозитні; 
в) розрахункові;    г) поточні і вкладні. 
 
248. Кошти юридичних осіб – резидентів, отримані за платіжними 

документами, що надіслані з-за кордону зараховуються: 
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а) на поточний рахунок в іноземній валюті; 
б) на розрахунковий рахунок в іноземній валюті; 
в) на поточний рахунок в національній валюті; 
г) на вкладний рахунок в іноземній валюті. 
 
249. Безпосередньо на поточний рахунок в іноземній валюті юридичної 

особи – резидента зараховуються: 
а) кредити від кредиторів; 
б) кредити з кредитного рахунку; 
в) благодійні внески юридичних осіб – резидентів; 
г) державне мито, митні збори у готівковій формі. 
 
250. Конверсійна угода типу „ТОД”: 
а) це операція з датою валютування в день укладення угоди; 
б) це операція з  датою валютування на наступний за днем укладення угоди 

робочий день; 
в) це операція з датою валютування на другий за днем укладення угоди 

робочий банківський день; 
г) це операція з датою валютування більше, ніж на 2 робочих банківських 

дні. 
251. Вільно конвертована валюта – це: 
а) валюта країни, де не існує валютних обмежень; 
б) валюта країни, де не існує валютних обмежень для резидентів; 
в) валюта країни, де не існує жодних валютних обмежень як на поточні 

комерційні операції, так і на операції, пов’язані з рухом капіталів. 
 
252. Частково конвертовані валюти – це: 
а) валюти тих країн, де існують валютні обмеження на певні валютні 

операції або тільки для нерезидентів; 
б) валюти країн, де існують валютні обмеження для резидентів; 
в) валюти країн, де не існують валютні  обмеження для нерезидентів на 

поточні операції. 
 
253. Неконвертованими валютами є: 
а) валюти, що повністю зберегли валютні обмеження на всі валютні операції 

як для резидентів, так і для нерезидентів; 
б) валюти, що повністю зберегли валютні обмеження на всі валютні операції 

тільки для нерезидентів; 
в) валюти, що повністю зберегли валютні обмеження на всі валютні операції 

тільки для нерезидентів. 
 
254. Операція „своп” – це валютна операція:  
а) термінова;      б) строкова; 
в) при якій поєднується форвардна умова і умова „спот”. 
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255. Валютний опціон – це договірне зобов’язання: 
а) для покупця і продавця купити або продати певну кількість однієї валюти 

в обмін на іншу; 
б) що дає право (для покупця) і зобов’язання (для продавця) купити або 

продати певну кількість однієї валюти в обмін на іншу за фіксованим у момент 
укладання угоди курсом на узгоджену дату; 

в) договір про купівлю – продаж валюти на узгоджену дату за курсом, 
зафіксованим у  момент укладання угоди. 

 
256. Дайте оцінку валютної позиції банку, якщо зобов’язання банку 30 

тис. дол., а вимоги 25 тис. дол.: 
а) позиція відкрита;   б) позиція довга; 
в) позиція закрита;    г) позиція коротка. 
 
257. При непрямому котируванні валют: 
а) розраховується середнє арифметичне між курсом продавця і покупця; 
б) одиниця іноземної валюти прирівнюється до певної кількості 

національної; 
в) визначається скільки одиниць іноземної валюти рівні одиниці 

національної. 
258. Дата валютування  - це: 
а) дата постачання коштів на рахунок контрагента; 
б) дата укладання угоди; 
в) фіксація курсу національної одиниці в іноземній валюті на певний 
момент. 
 
259. Валютні цінності – це: 
а) валюта України; 
б) цінні папери, виражені у валюті України; 
в) іноземна валюта; 
г) платіжні документи, виражені в монетарних металах; 
д) монетарні метали; 
е) цінні папери, виражені в іноземній валюті. 
 
260. Пряме котирування – це: 
а) вартість одиниці іноземної валюти, що виражається у національній 

валюті; 
б) вартість одиниці національної валюти, що виражається в певній кількості 

іноземної валюти; 
в) курс, згідно з яким банк продає валюту. 
 
261. Крос – курс - це: 
а) співвідношення між двома валютами, яке визначено через їх курс до 

третьої валюти; 
б) різниця між курсами продавця та покупця; 
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в) курс, згідно з яким банк продає валюту. 
 
262. Монетарні метали – це: 
а) золото;      б) ювелірні вироби; 
в) метали іридієво – платинової групи; г) побудові вироби із золота; 
д) золотий брухт. 
 
263. Різниця залишків коштів в іноземних валютах, які формують 

кількісно незбіжні зобов’язання (пасивів) і вимог (активів) для учасників 
валютного ринку – це: 

а) відкрита валютна позиція; 
б) валютна позиція; 
в) коротка відкрита валютна позиція; 
г) довга валютна позиція. 
 
264. Виберіть правильне визначення термінової угоди: 
а) конверсійні угоди з поставкою обумовленої суми іноземної валюти у 

визначений строк після укладання угоди за курсом, зафіксованим на момент її 
укладання; 

б) конверсійна форвардна операція з обумовленням нефіксованої дати 
поставки валюти; 

в) одинична конверсійна форвардна операція з обумовленням наявності 
визначеної дати валютування; 

г) комбінація двох протилежних конверсійних операцій. 
 
265. Предметом кореспондентських міжбанківських відносин є: 
а) ділові відносини між двома банками; 
б) співробітництво між банками; 
в) договірні відносини між банками про здійснення розрахунків; 
г) ведення рахунків в іноземній валюті. 
 
266. Назвіть основні етапи процесу створення кореспондентських 

відносин у порядку їх послідовності: 
а) вибір партнера; 
б) надсилання листа з пропозицією встановити кореспондентські відносини; 
в) встановлення зв’язку з обраним банком; 
г) укладання кореспондентської угоди; 
д) домовленість про контрольні ключі; 
е) обмін контрольними документами. 
 
267. Кореспондентський рахунок – це спеціальний рахунок, що 

відкривається: 
а) банківськими установами;  б) тільки банківськими установами; 
в) фінансовими установами;  г) фінансовими установами. 
 



 100 
268. Перелічіть контрольні документи, якими обмінюються банки при 

встановленні кореспондентських відносин: 
а) річний звіт; 
б) список підписів уповноважених осіб; 
в) заява про відкриття рахунку; 
г) список банків – кореспондентів в інших банках; 
д) ліцензія центрального банку; 
е) копія ліцензії центрального банку; 
є) угода про використання кодового ключа; 
і) список філій усередині країни; 
ї) повідомлення про відкриття рахунку. 
 
269. Єдиний рахунок, за яким проводяться всі операції банку з 
клієнтом, зокрема і з використанням кредиту, називається: 
а) овердрафт;   б) контокорент; 
в) акцептний кредит;  д) приватний рахунок. 
 
270. Кредитування експортера шляхом придбання векселів або інших 
боргових вимог називають: 
а) лізинг;   б) факторинг;  в) форфейтинг. 
 
271. Функціями уповноважених банків у сфері валютного контролю є: 
а) контроль за валютними операціями резидентів і нерезидентів, що 

проводяться через ці банки; 
б) контроль за декларуванням резидентами валютних цінностей, що 

знаходяться за межами України; 
в) контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через 

митний кордон України. 
 

272. На які види операцій в Україні введені валютні обмеження: 
а) використання валютної виручкиекспортерами; 
б) купівля юридичними особами іноземної валюти на МБВР;  
в) вклади фізичних осіб в іноземній валюті; 
г) купівля юридичними особами-нерезидентами облігацій внутрішньої 

державної позики. 
 

273. Чи може банк стягувати з клієнтів комісію за виконання функцій 
агента валютного контролю? 

а) так;    б) ні;   в) так, за умови узгодження з НБУ. 
 

274. Уповноважений банк –це: 
а) Національний банк України; 
б) будь-який комерційний банк, що має генеральну ліцензию НБУ на прове- 

дення валютних операцій, і здійснює валютний контроль; 
в) Державний експортно-імпортний банк України;  
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г) будь-який комерційний банк. 

 
275. Юридичні особи – резиденти мають право здійснювати валютні 

операції, не пов’язані з переміщеннямкапіталу: 
а) з моменту придбання ними статусу юридичної особи; 
б) якщо вони отримали індивідуальну ліцензію НБУ; 
в) відповідно до установчих документів з моменту придбання ними статусу 

юридичної особи. 
 

276. Комерційні банки в Україні мають право здійснювати валютні 
операції: 

а)відповіднодоїхустановчихдокументівзмоментуреєстрації; 
б) якщо вони отримали індивідуальну ліцензію НБУ; 
в) якщо вони отримали генеральну валютну ліцензію НБУ. 

 
277. Банк у лізинговому бізнесі може брати участь як: 
а) лізингоодержувач, лізингодавець, засновник лізингової компанії, 

кредитор; 
б) тільки як лізингодавець; 
в) тільки як кредитор та лізингоодержувач; 
г) правильна відповідь відсутня. 
 
278. Банк може здійснювати лізингові операції: 
а) за рахунок залучених коштів; 
б) за рахунок як власних, так і залучених коштів; 
в) тільки за рахунок власних коштів; 
г) правильна відповідь відсутня. 
 
279. Зворотний лізинг означає, що: 
а) об’єкт лізингу може бути повторно переданий у користування іншому 

лізингоодержувачу; 
б) між суб’єктами лізинг укладається багатостороння угода та залучається 

декілька кредиторів; 
в) лізингодавець придбав майно у власника з наступною передачею 

останньому цього ж майна у лізинг; 
г) між суб’єктами лізингу укладається багатостороння угода та залучається 

один кредитор. 
 
280. Лізинг, за яким усі витрати щодо обслуговування орендованого 

майна бере на себе лізингоодержувач, називається: 
а) внутрішній;    б) чистий; 
в) фіктивний;    г) „мокрий”. 
 
281. Ризик випадкового пошкодження об’єкта оперативного лізингу, 

якщо інше не передбачено договором лізингу, несе: 
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а) посередник – кредитор;  б) лізингоодержувач; 
в) лізингодавець;    г) усі варіанти відповідей правильні. 
 
282. Учасниками факторингової операції можуть бути: 
а) покупець; 
б) постачальник товарів; 
в) посередник (фактор), в особі комерційного банку або факторингової 

компанії; 
г) покупець, постачальник товарів, посередник (фактор), в особі 

комерційного банку або факторингової компанії. 
 
283. Договір факторингу з правом регресу передбачає: 
а) фактор бере на себе ризик щодо одержання грошових коштів від 

покупців; 
б) дебітори клієнта повідомляються про укладання договору факторингу і 

пропонується здійснювати платежі безпосередньо фактору; 
в) фактор повертає постачальнику розрахункові документи, від оплати яких 

відмовився покупець, та вимагає повернення коштів; 
г) не передбачає повідомлення дебіторів про укладання договору 

факторингу; кошти переказуються постачальнику, який розраховується з 
фактором самостійно. 

 
284. До учасників валютного ринку України, які здійснюють торгівлю 

банківськими металами в Україні, не належать: 
а) Українська фондова біржа; 
б) Українська міжбанківська валютна біржа; 
в) Національний банк України; 
г) уповноважені банки та уповноважені фінансово – кредитні установи на 
підставі ліцензії НБУ на право здійснення відповідних операцій з 
валютними цінностями. 
 
285. До оптової торгівлі банківськими металами, яка здійснюється на 
УМВБ, належать операції купівлі –продажу: 
а) за однією угодою або з одним контрагентом протягом робочого дня не 

більше ніж 100 грамів золота, платини чи металів платинової групи або 1000 
грамів срібла у зливках чи монетах у кількості більше ніж 10 золотих, 
платинових або срібних монет; 

б) за однією угодою або з одним контрагентом протягом  робочого дня 
більше ніж 100 грамів золота, платини чи металів платинової групи або 1000 
грамів срібла у зливках чи монетах у кількості не більше ніж 10 золотих, 
платинових або срібних монет; 

в) за однією угодою або з одним контрагентом протягом робочого дня 
більше ніж 1000 грамів золота, платини чи металів платинової групи або 1000 
грамів срібла у зливках чи монетах у кількості більше ніж 10 золотих, 
платинових або срібних монет; 
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г) за однією угодою або з одним контрагентом протягом робочого дня 

більше ніж 100 грамів золота, платини чи металів платинової групи або 1000 
грамів срібла у зливках чи монетах у кількості більше ніж 100 золотих, 
платинових або срібних монет. 

 
286. Операції з банківськими металами на валютному ринку України 

здійснюються з: 
а) лише фізичним постачанням металів; 
б) без фізичного постачання металів; 
в) фізичним постачанням металів та без неї; 
г) правильна відповідь відсутня. 
 
287. Найважливішою функцією банку як фінансового посередника є:  
а) перерозподіл кредитнихресурсів; 
б)кумуляція грошових коштів;  
в) надання банківських послуг. 
 
288. До нетрадиційних банківських операцій банків належать:  
а) гарантійні;    б) трастові;    в)валютообмінні; 
г) розрахунково-касові;   д) карткові;   ж) факторингові;  
з) лізингові. 
 
289. Що таке факторинг? 
а)купівля банком у клієнта дебіторських рахунків; 
б) переказ коштів з рахунка покупця на рахунок постачальника; 
 в)надання позики під забезпечення дебіторськими рахунками. 
 
290. У трастовій операції приймають участь такі суб'єкти:  
а) постачальник;   б) лізингодавець;   в)засновник; 
г) довіритель;   д) бенефіціар;    є) траст. 
 
291. Чи може банк повернути клієнту несплачені в строк дебіторські 

рахунки, що були придбані по факторинговій угоді? 
а) так;   б) ні;   в) так, якщо це передбачено угодою. 
 
292. Що таке банківська гарантія?  
а) згода на оплатувимоги; 
б) доручення на переказ грошей; 
в) зобов’язання щодо повернення позички. 
 
293. Плата за лізинг складаєтьсяз: 
а) суми амортизації або вартості орендованого майна; 
б) позичкового %, нарахованого на виданий клієнту аванс; 
в) комісійних за послуги по обслуговуванню боргу в розмірі 1-2% загальної 

суми придбаних банком рахунків; 
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г) премії за ризик. 
 
294. Плата за факторинг складаєтьсяз: 
а) суми амортизаційних відрахувань; 
б) позичкового %, нарахованого на виданий клієнту аванс; 
в) комісійних за послуги по обслуговуванню боргу в розмірі 1-2% загальної 

суми придбаних банком рахунків; 
г) плати за ресурси; д) премії за ризик. 
 
295. Що таке емісійні послуги? 
а) це послуги, пов’язані з наданням клієнтам різноманітних консультацій;  
б) це послуги, пов’язані з випуском і розміщенням цінних паперів; 
в) це послуги, пов’язані з управлінням майном; 
г) це послуги, які банк здійснює за уповноваженням клієнта. 
 
296. Брокерські послуги –це: 
а) послуги, пов’язані з виконанням розрахунків; 
б) послуги, пов’язані з купівлею-продажем цінних паперів за дорученням та 

за рахунок клієнтів; 
в) послуги, пов’язані з управлінням майном; 
г) обслуги з вибору для клієнта напрямів інвестування коштів. 
 
297. При незмінному обсязі строкових депозитів загальна ліквідність 

банку буде збільшуватися, якщо: 
а) буде зменшуватися величина поточних активів; 
б) банк скористається МБК; 
в) буде зменшуватися обсяг вкладень банку в основні засоби; 
г) покращиться якість кредитного портфеля. 
 
298. Розмір відрахувань у резервний фонд банку повинен бути: 
а) не менше 5 % від прибутку банку; 
б) не менше 1 % від прибутку банку; 
в) не менше 5 % від прибутку банку і не більше 25 % розміру регулятивного 

капіталу; 
г) не менше 10 % від прибутку банку і не більше 25 % розміру 

регулятивного капіталу. 
 
299.  Безнадійна дебіторська заборгованість списується за рахунок 

резервів, якщо вона не погашена протягом: 
а) 90 днів;  б) 180 днів;  в) 210 днів;   г) 270 днів. 

 
300. Загальна прибутковість банківських активів відповідно 

зменшується: 
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а) із зростанням високоліквідних активів; 
б) із зростанням короткострокових кредитів; 
в) із зростанням сукупних активів; 
г) із зростанням чистого прибутку. 
 
301. До групи найбільш ліквідних активів за ступенем ризику 

відноситься: 
а) готівка; 
б) боргові цінні папери центральних органів виконавчої влади, що 
рефінансуюються та емітовані НБУ; 
в) боргові цінні папери місцевих органів виконавчої влади; 
г) короткострокові і довгострокові кредити, надані центральними органами 
виконавчої влади. 

 
302. Під фінансовою стійкістю банків на грошовому ринкурозуміють: 
а) спроможність банку погашати свої грошові зобов’язання у чітко 

визначений строк; 
б) здатність банку забезпечувати виконання своїх функцій у межах 

безумовного дотримання параметрів та нормативів банківської справи; 
в) такий стан усієї сукупності фінансових відносин комерційного банку, що 

забезпечує його безперервне функціонування та поступальний розвиток; 
г) здатність банку своєчасно та в повному обсязі розраховуватись за своїми 

зобов’язаннями, що випливають із торгових, кредитних або інших операцій 
грошового характеру. 
 

303. Ліквідність банківської установи можна визначитияк: 
а) здатність банку своєчасно та в повному обсязі розраховуватись за своїми 

зобов’язаннями, що випливають із торгових, кредитних або інших операцій 
грошового характеру; 

б) здатність банку забезпечувати виконання своїх функцій у межах 
безумовного дотримання параметрів та нормативів банківської справи; 

в) спроможність банку погашати свої грошові зобов’язання у чітко 
визначений строк; 

г) здатність забезпечувати своєчасне виконання своїх грошових 
зобов’язань, що визначається збалансованістю між сумами і строками 
погашення розміщення активів за сумами і строками виконання зобов’язань 
банку. 
 

304. Факторами фінансової стійкості банку вважають: 
а) певні рушійні сили, що сприяють безпеці банку та його стабільному 

розвитку, або навпаки, виступають причинами їх проблемності; 
б) методологічна основа для виявлення кількісних залежностей і побудови 

прогнозу розвитку; 
в) інтегральна характеристика фінансової стійкості банку; 
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г) чинники, що визначають конкурентоспроможність банківської установи. 

 
305. Виберіть, із перелічених нижче, фактори екзогенного характеру, 

що формують фінансову стійкість банку: 
а) інвестиційний клімат;   б) рівень менеджменту; 
в) платоспроможність банку;   г) адекватність капіталу банку;  
д) ліквідність балансу банку. 

 
306. Виберіть, із перелічених нижче, фактори ендогенного характеру, 

що формують фінансову стійкість банку: 
а) інвестиційний клімат;   б) соціальна стабільність; 
в) процентна політика НБУ;  г) адекватність капіталу банку;  
д) стан економіки. 

 
307. Принцип задовільності фінансового стану банку та його 

дотримання задля забезпечення фінансової стійкості означає, що: 
а) дотримання банком економічних нормативів та резервних вимог та 

відповідність фінансових показників, не віднесених до нормативних, 
рекомендованому рівню; 

б) сформульовані в рамках політики та стратегії пріоритети банку повинні 
забезпечувати спрямування банку щодо ефективного його функціонування; 

в) банківська діяльність повинна проводитись у чітко регламентованому 
правовому та юридичному полі; 

г) наявність у банку адекватної системи заохочення та відповідальності 
персоналу для стимулювання належного виконання ними своїх обов’язків; 

д) застосування банком новітніх технічних та технологічних досягнень для 
покращення його роботи. 

 
308. Застосування банком новітніх технічних та технологічних 

досягнень для покращення його роботи означає дотримання принципу: 
а) виваженості соціально-кадрової політики;  
б) структурної та функціональної мобільності; 
 в) технічної озброєності; 
г) задовільності фінансового стану; 
д) наявності мети, політики та стратегії; 

 
309. Фінансова звітність комерційного банку – це: 
а) документація банку, на основі якої здійснюється діяльність; 
б) система взаємопов’язаних узагальнених показників, що відображають 

фінансовий стан та результати діяльності банку за звітний період; 
в) відображення здійснених операцій у банківському балансі; 
г) стандарти бухгалтерської звітності та відповідна документація банку. 
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310. Якісними критеріями для визначення класу банку при формуванні 

та використанні резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними 
операціями банків є: 

а) відмінна ділова репутація керівництва;  
б) якість активів та пасивів; 
в) характер щорічного аудиторського висновку; 
г) перевищення власного капіталу суми статутного та резервного фондів. 
д) вірна відповідь б), г) і д);  
е) вірна відповідь а), в). 

 
311. Кількісними критеріями для визначення класу банку-емітента при 

нарахуванні резервів на відшкодування можливих збитків від операцій з 
цінними паперами відносять: 

а) наявність позитивного висновку за останні три роки діяльності;  
б) прибуткова діяльність; 
в) наявність перспективного бізнес – плану;  
г) дотримання економічних нормативів; 
д) кількість років з часу державної реєстрації; 
 е) вірна відповідь б), г) і д); 
є) вірна відповідь а), і в). 
 
312. Система управління фінансовою стійкістю банку, з Вашої точки 

зору, – це: 
а) регулятивні заходи центрального банку із встановленням відповідних 

нормативів; 
б) система заходів, яка забезпечує такий стан фінансових ресурсів, що 

виражається у їх збалансованості, достатній ліквідності активів та наявності 
необхідних резервів; 

в) сукупність дій щодо перетворення різних груп активівна 
безпосередні платіжні засоби з метою виконання зобов’язань за пасивами. 

г) створення конкурентних переваг над іншимибанківськими 
установами. 
 

313. До основних завдань управління фінансовою стійкістю банку слід 
віднести: 

а) максимізація загального рівня доходу від активних операцій; 
б) забезпечення прибутковості банку та його конкурентоздатності на 

фінансовому ринку; 
в) виконання обов’язкових нормативів, встановлених центробанком; 
г) управління кредитним портфелем банку та забезпечення його 

дохідності; 
д) забезпечення належного рівня платоспроможності комерційного банку; 
е) усі перераховані вище. 
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314. Найважливішими показниками,якіхарактеризуютьприбутковість 

банківських установ є: 
а) прибутковість банківських активів;  
б) дохід на одну здійснену операцію; в) дохід на одного працівника; 
г) нараховані дивіденди на одну акцію.  

 
315. ROA – це показник прибутковості банківських установ, який 

розраховується як: 
а) відношення чистого прибутку банку після сплати податків до активів 

банку; 
б) відношення чистого прибутку банку після сплати податків до 

акціонерного капіталу банку; 
в) як різниця між відношенням процентних доходів до дохідних активів та 

відношенням процентних витрат до пасиві, за якими сплачуються проценти; 
г) як сума процентного доходу за всіма статтями банківського балансу. 

 
316. Чиста процентна маржа банківської установи розраховуєтьсяяк: 
а) відношення різниці процентних доходів і процентних видатків доактивів 

банку; 
б) відношення чистого прибутку після сплати податків до кількості акцій, 

що перебувають в обігу; 
в) як сума чистого доходу за кожною активною операцією банку; 
г) різниця між відношенням процентних доходів до дохідних активів та 

відношенням процентних витрат до пасиві, за якими сплачуються проценти. 
 

317. Метою управління активами і пасивами комерційного банку є: 
а) збалансування структури залучених банком ресурсів та здійснених 

вкладень для створення оптимальних умов для підтримання фінансової 
стійкості; 

б) забезпечення належного рівня платоспроможності комерційного банку; 
в) створення конкурентних переваг над іншими банківськими 

установами; 
г) максимізація загального рівня доходу від активних операцій. 

 
318. До складових елементів управління активами і пасивами банку 

слід віднести: 
а) регулювання грошових потоків у рамках сукупного банківського 

портфеля; 
б) структурування банківського балансу у відповідності до обраної банком 

стратегії і тактики; 
в) управління фінансовими потоками банку; 
г) розрахунок ліквідної позиції комерційного банку; д) усі перераховані 

вище. 
 

319. Спеціальне групування активів банківського балансу дозволяє: 
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а) реально оцінити загальний потенціал ліквідності комерційного банку з 

точки зору наявності у нього коштів для виконання свої платіжних зобов’язань; 
б) визначити потенційні можливості виконання банком вимог клієнтів на 

вилучення коштів з поточних і депозитних рахунків або отримання кредиту; 
в) оцінити величину поточних потреб у коштах для виконання зобов’язань 

перед клієнтами; 
г) визначити рівень вкладень, який негативно позначається на ліквідності 

банківського балансу. 
 

320. Позитивне значення показника ліквідної позиції вказує на 
здатність банку до: 

а) створення конкурентних переваг на грошовому ринку; 
б) забезпечувати прибутковість та дохідність банківських операцій; 
в) вчасно розраховуватись з усіма групами вкладників і кредиторів за 

поточними зобов’язаннями 
г) можливостей залучення коштів на міжбанківському ринку і у 

центральному банку. 
 

321. Суть методу регулювання грошових потоків в рамках сукупного 
банківського портфеля полягає у: 

а) підтриманні ліквідності комерційного банку через обов’язкове 
закріплення певних груп залучених пасивів за конкретними активами; 

б) забезпеченні прибутковості та дохідності активних операцій; 
в) створенні конкурентних переваг за рахунок диверсифікації банківських 

вкладень 
г) укрупненні усіх статей активу банківського балансу та визначенні їх 

сукупності. 
 

322. Вкажіть, які методи оцінювання фінансової стійкості комерційних 
банків не використовуються: 

а) коефіцієнтний метод;    б) факторний аналіз; 
в) бально-рейтинговий метод;   г) інтегральний спосіб; 
д) метод визначення загальної фінансової стійкості банків;  
е) всі перелічені вище. 

 
323. Зміст коефіцієнтного аналізу при визначенні фінансового стану 

банку полягає у наступному: 
а) обчислення базових коефіцієнтів, їх зважування на відповідні вагові 

коефіцієнти та визначення узагальнюючої оцінки; 
б) обчислення фінансових коефіцієнтів, котрі характеризують фінансовий 

стан банку, з наступним порівнянням отриманих результатів із нормативними 
(рекомендованими) значеннями; 

в) аналіз банківського капіталу, якості активів, якості управління, 
доходності та менеджменту з подальшим присвоєнням аналізованим показникам 
відповідного балу; 



 110 
г) оцінювання непрямим чином параметрів, котрі характеризують банк 

через встановлення деякої прихованої першопричини, котру безпосередньо 
обчислити неможливо або складно. 
 

324. Обчислення базових коефіцієнтів, їх зважування на відповідні 
вагові коефіцієнти та визначення узагальнюючої оцінки передбачає 
застосування на практиці такого методу: 

а) коефіцієнтного;   б) факторного аналізу;  
в) бально-рейтингового;  г) інтегрального способу. 

 
325. До фінансових коефіцієнтів, що характеризують структуру активів 

банку відносять: 
а) частка міжбанківських кредитів; 
б) частка високоліквідних активів в робочих активах;  
в) рентабельність капіталу ROE; 
г) чистий дохід на одного працівника;  
д) усі перелічені вище. 
326. Аналіз активів банку, згідно бально-рейтингових методів 

оцінювання фінансової стійкості проводиться на основі: 
а) класифікації за ймовірністю їх повернення та потенційним розміром 

збитків з подальшим зважуванням на відповідні вагові коефіцієнти; 
б) дотримання банком законодавства, адекватності і повноти виконання 

банком правил роботи, методики керівництва; 
в) визначення перевищення показників ліквідності над нормативними 

вимогами, рівня залучень, здатності швидкого залучення довгострокових 
фінансових ресурсів; 

г) врахування чистого прибутку після сплати податків і до виплати 
дивідендів у зі ставності з середньою вартістю активів. 
 

327. Головною концепцією інтегрального методу визначення фінансової 
стійкості комерційного банку є: 

а) обчислення показників, що характеризують фінансовий стан та дохідність 
конкретної установи; 

б) обчислення базових коефіцієнтів, котрі характеризують поточний стан 
банку та їх зважування на відповідні вагові коефіцієнти з подальшим 
визначенням узагальнюючої оцінки шляхом додавання чи множення отриманих 
компонентів; 

в) визначення узагальнюючої оцінки фінансового стану конкретного банку з 
метою порівняння з іншими банківськими установами; 

г) визначення фінансового стану комерційного банку на основі 
порівняльного аналізу загальних показників станом на певну звітну дату; 

д) жоден із варіантів не відповідає. 
 
328.  Концепція факторного аналізу полягає у наступному: 
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а) визначення можливих чинників, що безпосередньо впливають на 

стійкість фінансового положення комерційного банку на ринку; 
б) вимірювання фінансової стійкості комерційного банку обчислити 

достатньо складно, але можна непрямим чином оцінити її та зафіксувати 
значення цього параметру; 

в) застосування у діяльності банку заходів щодо подолання негативних 
чинників впливу на фінансову стійкість банків як на макро- так і макрорівнях; 

г) агрегування базової інформації про фінансовий стан конкретного 
комерційного банку з метою порівняння з іншими банками. 
 

329. Основна суть методу загального фонду коштів полягає у 
наступному: 

а) формується загальний фонд коштів комерційного банку з метою 
розміщення його у високодохідні активи; 

б) співставляються розрахункові величини ресурсів комерційного банку та 
ресурси, що розміщені в активи; 

в) всі ресурси комерційного банку (як власні, так і залучені) є сукупним 
єдиним джерелом активних операцій; 

г) оптимізація трансформації короткострокових ресурсів банку у 
довгострокові активи з метою максимізації прибутку. 
 

330. Згідно із застосуванням методу управління ліквідністю банку, а 
саме розподілу активів: 

а) чітко ув’язуються різні види вкладень банку із видами залучених 
ресурсів; 

б) збалансовується структура активів комерційного банку з метою 
отримання прибутку; 

в) структурується та збалансовується кредитно-інвестиційний портфель 
комерційного банку з метою максимізації прибутку; 

г) оптимізується робота банку щодо залучення ресурсів з метою 
формування високодохідної ресурсної бази. 
 

331. Застосування факторного аналізу дає
 можливістьзробити висновки щодо фінансового стану: 

а) банківської системи в цілому та окремого банку зокрема; 
б) одного або невеликої кількості банків та банківської системи загалом за 

середніми показниками; 
в) банківської системи в цілому та окремого банку як складової банківської 

системи; 
г) жоден із варіантів. 

 
332. Кредитнийпотенціалкомерційногобанкуформуєтьсяза рахунок 

таких джерел: 
а) основні фонди; 
б) кошти до запитання; 
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в) недепозитні форми залучення ресурсів; г) нематеріальні активи; 
д) довгострокові кредити центрального банку;  
е) всі перелічені вище. 

 
333. Який банк буде вважатися більш фінансово стійким, якщо у 

структурі залучених коштів будуть переважати: 
а) строкові кошти; 
б) кошти до запитання; 
в) короткострокові кошти центрального банку;  
г) депозити, залучені у інших банків. 
 
334. До пасивних операцій комерційного банку належать: 
а) операції з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти в готівковій та 

безготівковій  формі з метою підтримання ліквідності банку; 
б) касові операції з приймання та видавання готівки; 
в) операції із залучення тимчасово вільних коштів юридичних та фізичних 

осіб на поточні, бюджетні, депозитні рахунки; 
г)  фондові операції з купівлі – продажу цінних паперів. 
335. До пасивних операцій комерційних банків належать: 
а) залучення міжбанківськихкредитів; 
б) лізингові операції; 
в) операції з формування фондів банку; 
г) операції з надання гарантій і поручительств. 

 
336. Активними операціями комерційних банків є: 
а) емісія банківськихвекселів; 
б) купівля акцій інвестиційного фонду;  
в) розміщення міжбанківських кредитів;  
г) продаж власних акцій. 

 
337. Які функції притаманні комерційним банкам: 
а) кредитування юридичних та фізичнихосіб; 
б) довірче управління майном; 
в) визначення курсу грошової одиниці;  
г) розрахунково-касове обслуговування;  
д) емісія грошей. 
 
338. Які операції не єбанківськими: 
а) залучення коштів населення; 
б) управління майном клієнтів; 
в) операції з торгівлі державними цінними паперами; 
г) операції з торгівлі корпоративними цінними паперами. 

 
339. Основними джерелами доходів комерційного банку є: 
а)проценти закредитами; 
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б) доходи від комісійно-посередницьких операцій; 
в) проценти по депозитах; 
г) доходи від операцій з цінними паперами. 

 
340. До складу операційних витрат комерційного банку належать: 
а) витрати на утриманняперсоналу;  б) орендні платежі; 
в) проценти по депозитах;    г) штрафи сплачені; 
д) амортизаційні витрати. 

 
341. Рентабельністькапіталу–цеспіввідношенняміж: 
а) прибутком банку такапіталом; 
б) прибутком банку та активами; 
в) чистим прибутком банку та капіталом; 
г) чистим процентним доходом та капіталом. 

 
342. Чистапроцентнамаржа–цеспіввідношенняміж: 
а) прибутком банку та під процентнимиактивами; 
б) чистим процентним доходом та активами банку;  
в) чистим процентним доходом та капіталом; 
г) чистим прибутком банку та капіталом. 

 
343. Встановлення економічних нормативів для комерційних банків 

має на меті: 
а) захист інтересів вкладників і кредиторівбанку; 
б) попередження зловживань та шахрайства у діяльності банку;  
в) забезпечення стабільності та надійності банківської системи. 

 
344. Розмір відрахувань до резервного фонду банку встановлюється: 
а)НБУ; 
б) чинним законодавством; 
в) установчими документами банку. 

 
345. 3а рахунок яких джерел формується резервний фонд комерційного 

банку? 
а) з балансового прибуткубанку; 
б) з чистого прибутку банку;  
в) за рахунок валових витрат. 

 
346. До заходів впливу, які застосовує НБУ з метою стабілізації роботи 

комерційних банків слідвіднести: 
а) заходи попереднього реагування;   б) комплекс штрафних заходів; 
в) примусові заходи впливу;    г) комплекс санаційних заходів; 
д) заходи реорганізації та реструктуризації банків;  
е) зупинення або обмеження дії ліцензій;  є) варіанти в), д) і е). 
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ГЛОСАРІЙ 

Аваль – вексельна порука, згідно якої аваліст (особа, яка здійснює аваль, у 
тому числі банк) бере на себе відповідальність за оплату податкового векселя 
перед векселедержателем і яке оформляється гарантійним написом банку на 
векселі чи на спеціальному додатковому аркуші (алонж) окремо для кожного 
окремого примірника кожного векселя. Забороняється оформлення авалю одним 
документом більше ніж на один вексель.  

Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції із 
застосуванням платіжної картки. 

Акредитив  (letter of credit) – договір, що містить зобов’язання банку-
емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від 
свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов’язаний 
виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) 
банку здійснити цей платіж. 

Ануїтет – щомісячна грошова сума визначеного кредитором розміру, яка 
сплачується кредитору в рахунок погашення отриманого від нього кредиту, 
включає в себе відсотки. У страховій справі ануїтет також означає причину 
щорічних виплат по страхуванню ренти чи пенсій.  

Асоційована компанія (associated company) – юридична особа, в якій інша 
юридична особа володіє прямо та/або опосередковано 20-ма або більше 
відсотками статутного капіталу та/ або голосів. 

Банк (bank) – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має 
виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до 
державного реєстру банків. Банки в Україні створюються відповідно до Законів 
України «Про банки і банківську діяльність», «Про господарські товариства» та 
нормативно-правових актів Національного банку. 

Учасниками банку можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та 
нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або 
уповноважені ним органи. 

 Організаційно-правовими формами створених в Україні банків є публічні 
акціонерні товариства або кооперативні банки. Вони можуть функціонувати як 
універсальні або як спеціалізовані. 

Слово «банк» і похідні від нього дозволяється використовувати у назві 
лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України в 
Державному реєстрі банків і мають банківську ліцензію. 

 

Банк-кореспондент – банки в різних містах чи країнах, між якими існує 
домовленість про взаємовигідне обслуговування клієнтів. 

Банківська група (banking group) – група юридичних осіб, які мають 
спільного контролера, що складається: 1) з материнського банку та його 
українських та іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є 
фінансовими установами; 2) з двох або більше фінансових установ і в якій 
банківська діяльність є переважною.  

Розрізняють наступні види Б.г.: а) міжнародна Б.г. – група фінансових 
установ, пов’язаних відносинами контролю, діяльність якої представлена більше 
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ніж в одній країні та яка підлягає нагляду на консолідованій основі з боку 
іноземного органу нагляду; б) іноземна Б.г. – група, яка є частиною 
міжнародної Б.г.; в) національна Б.г. – Б.г., яка не є частиною міжнародної Б.г. 

Банківська діяльність (banking) – залучення у вклади грошових коштів 
фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на 
власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків 
фізичних та юридичних осіб. 

Б.д. визначають через банківські послуги, які банк надає своїм 
клієнтам. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім 
послуг у сфері страхування). 

Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, в 
т.ч. шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) 
агентських договорів. Перелік таких фінансових послуг встановлюється 
Національним банком. 

Крім надання фінансових послуг, банк може здійснювати діяльність 
щодо: 1) інвестицій; 2) випуску власних цінних паперів; 3) випуску, 
розповсюдження та проведення лотерей; 4) зберігання цінностей або надання в 
майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; 5) інкасації коштів 
і перевезення валютних цінностей; 6) ведення реєстрів власників іменних цінних 
паперів (крім власних акцій); 7) надання консультаційних та інформаційних 
послуг щодо банківських та інших фінансових послуг. 

 

Банківська таємниця (bank secrecy) – інформація щодо діяльності та 
фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування 
клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і 
розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. 
Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" 
до б. т. відносять відомості та інформацію: 1) про банківські рахунки клієнтів, у 
тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) 
про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним 
угоди; 3) про фінансово-економічний стан клієнтів; 4) про системи охорони 
банку та клієнтів; 5) про організаційно-правову структуру юридичної особи – 
клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) стосовно комерційної діяльності 
клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків 
продукції та інша комерційна інформація; 7) щодо звітності банку, за винятком 
тієї, що підлягає опублікуванню; 8) про коди банків для захисту інформації. 

Банк має право надавати інформацію, що становить Б. т., іншим банкам і 
Національному банку України в обсягах, необхідних при наданні кредитів і 
банківських гарантій. 

Банківська холдингова компанія (bank holding company) – фінансова 
холдингова компанія, в якій переважною діяльністю фінансових установ, що є її 
дочірніми та асоційованими компаніями, є банківська діяльність. б.х.к. та 
компанія з надання допоміжних послуг, яка має спільного контролера з 
учасниками банківської групи, входять до складу банківської групи. 

Переважна діяльність у групі є банківською, якщо сукупне середньо-
арифметичне значення активів банків – учасників банківської групи за останні 
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чотири звітних квартали становить не менше 50% сукупного розміру 
середньоарифметичних значень активів усіх фінансових установ, що входять до 
цієї групи, за цей період. При зменшенні цієї частки від 40 до 50% під час 
діяльності банківської групи така група вважається банківською ще впродовж 
трьох років з моменту такого зменшення. 

Банківський нагляд (banking supervision) – система заходів щодо 
контролю та активних впорядкованих дій національного банку україни, 
спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно 
яких національний банк україни здійснює наглядову діяльність, 
законодавстваукраїни і встановлених нормативів з метою забезпечення 
стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів 
банку. 

Національний банк України здійснює Б.н. на індивідуальній 
та консолідованій основі та застосовує заходи впливу за порушення вимог 
законодавства щодо банківської діяльності.  

Банківський нагляд на консолідованій основі – це нагляд, що здійснюється 
Національним банком України за банківською групою з метою забезпечення 
стабільності банківської системи та обмеження ризиків, на які наражається банк 
внаслідок участі в банківській групі, шляхом регулювання, моніторингу та 
контролю ризиків банківської групи у визначеному Національним банком 
порядку. Небанківські фінансові установи, які є учасниками банківської групи, 
також підлягають нагляду з боку Національного банку в межах нагляду на 
консолідованій основі. 

Національний банк України здійснює банківський нагляд у формі 
інспекційних перевірок та безвиїзного нагляду. 

Завданнями банківського регулювання та нагляду є: захист інтересів 
клієнтів і вкладників, які розміщують свої кошти в банках, від неефективного 
управління та шахрайства; створення конкурентного середовища в банківському 
секторі; забезпечення прозорості банківського сектору; підвищення стійкості та 
ефективності банківської діяльності; підтримка необхідного рівня стандартів і 
професіоналізму в банківському секторі. 

Основними принципами організації сучасного Б.н. є: 1) багаторівневість 
системи нагляду за банками; 2) постійне вдосконалення нормативного та 
методичного забезпечення наглядових процесів; 3) вдосконалення наукового, 
матеріально-технічного та кадрового забезпечення банківського нагляду; 4) 
постійне підвищення кваліфікації спеціалістів банківського нагляду; 5) 
посилення публічності та прозорості фінансового стану банків, широке 
використання механізмів ринкової самодисципліни; 6) використання досвіду 
інших країн, запровадження міжнародних стандартів і кращої практики 
банківського нагляду. 

Банківські ресурси(bank resources) – сукупність грошових коштів, що 
перебувають у розпорядженні банку та використовуються ним для виконання 
своїх функцій та операцій. б.р. – це фінансові ресурси банку, що складаються із 
власних, залучених і запозичених коштів. власні кошти – це акціонерний і 
резервний капітал, а також нерозподілений прибуток. до залучених і 
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запозичених коштів належать вклади (депозити), кошти від продажу облігацій та 
інших боргових цінних паперів, залишки на рахунках клієнтів, кошти, одержані 
від національного банку в порядку підтримання ліквідності, а також 
міжбанківські кредити. б.р.банки використовують для проведення кредитних та 
інших активних операцій. 

Банківський чек – паперовий розрахунковий документ установленої 
форми, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження чекодавця 
платнику про сплату чекодержателю зазначеної в ньому суми коштів протягом 
установленого строку.  

Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність боржника 
відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги 
кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.  

Безготівкові розрахунки  (cashless payments) – перерахування певної суми 
коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також 
перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, 
унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці 
розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на 
паперових носіях чи в електронному вигляді. 

\ 
 
 

Бенефіціар – 1) особа (фізична, юридична), яка є одержувачем доходу чи 
платежу; 2) особа (фізична, юридична), на користь якої здійснюють довірчі 
функції та якій належить дохід від трастової діяльності (якщо трастові відносини 
здійснюють на користь самого довірителя, то поняття «бенефіціар» та 
«довіритель» збігаються); 3) одержувач доходу за страховим 
полісом; 4) одержувач коштів за платіжним дорученням; 5) особа, на користь 
якої виставлено акредитив чи надається гарантія; 6) юридична або фізична особа, 
на користь якої здійснюють довірчі функції та яка є одержувачем доходу чи 
платежу за векселем.  

Бланковий кредит(unsecured loan) – кредит без забезпечення, виданий 
тільки під зобов’язання позичальника повернути кредит. банки 
надають б.к. надійним позичальникам – юридичним і фізичним особам, які 
мають довготривалі ділові стосунки з банком, стабільні джерела погашення 
кредиту та якісну кредитну історію. банки можуть надавати б.к. лише в межах 
наявних власних коштів. зазвичай, при наданні б.к. встановлюється підвищена 
процентна ставка. 

Бюро кредитних історій (credit reference agency) – юридична особа, 
виключною діяльністю якої є збір, оброблення, зберігання, захист і використання 
інформації, яка складає кредитну історію. основним видом діяльності б.к.і. є 
ведення кредитної історії. 

Б.к.і. створюється у формі господарського товариства. Його заснов-
никами можуть бути юридичні та фізичні особи. Статутний 
капітал Б.к.і. формується виключно за рахунок грошових коштів засновників і 
має бути не менше 5 млн. грн. 

На ведення своєї діяльності Б.к.і. повинно отримати відповідну ліцензію в 
Міністерстві юстиції України.Б.к.і. діє на підставі Положення, яке регламентує 
правила формування і ведення кредитних історій та затверджується виконавчим 
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органом Б.к.і. за погодженням з Уповноваженим органом. 

Б.к.і. має право отримувати відомості та інформацію на договірних засадах. 
Користувачами Б.к.і. можуть бути банки, небанківські фінансові установи 

та інші суб’єкти господарської діяльності, які надають майно в кредит або 
послуги з відстроченням платежу. 

Б.к.і. надають інформацію з кредитних історій у формі кредитних звітів, які 
містять інформацію, що відображає кредитну історію суб’єкта кредитної історії, 
та ведуть реєстр запитів щодо кредитних історій. 

Валютнапозиція (foreign exchange position) – співвідношення вимог і 
зобов’язань банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі. 
При їх рівності В.п. вважають закритою, а при нерівності – відкритою. 
Відкрита В.п. є короткою, якщо обсяг зобов’язань за іноземними валютами та 
банківськими металами перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за 
іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг зобов’язань. 

Валютний ризик (foreign exchange risk) – наявний або потенційний ризик 
для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів 
іноземних валют і цін на банківські метали. В.р.поділяють на: ризик трансакції; 
ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик); 
економічний В.р. 

Валютний своп (currency swap) – валютна операція за договором, умови 
якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її 
продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов 
цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення 
договору. Виконання цієї операції здійснюється на другий робочий день після 
дня укладення договору. 

Уповноважені банки мають право здійснювати операції купівлі-продажу 
іноземної валюти на умовах «своп» з Національним банком України. 
Національний банк України може здійснювати операції з купівлі-продажу 
іноземної валюти на умовах «своп» строком до 3-х місяців. Уповноважені банки 
мають право здійснювати між собою валютні операції на умовах «своп» з 
купівлі-продажу іноземної валюти та на міжнародному валютному ринку 
операції з обміну іноземної валюти на умовах «своп» у межах 1-ї групи 
Класифікатора іноземних валют. Валютні операції на умовах «своп», 
виконуються в строк, що не перевищує 365 календарних днів. 

Валютні операції (foreign exchange operations) – операції, пов’язані з 
переміщенням або переходом права власності на валютні цінності. Виділяють 
такі В.о.: поточні неторговельні; поточні торговельні; операції, пов’язані з рухом 
капіталу. 

За умовами проведення В.о. поділяють на: 1) «тод» – операція за договором, 
умови якого передбачають виконання цієї операції в день укладення договору; 2) 
«том» – операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї 
операції в перший робочий день після дня укладення договору; 3) «спот» – 
операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції на 
другий робочий день після дня укладення договору; 4) «своп» – операція за 
договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної 
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валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбут-
ньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під 
час укладення договору; 5) «форвард» – операція за форвардним договором, 
умови якого передбачають виконання цієї операції (з поставкою валюти за 
форвардним договором) пізніше ніж на другий робочий день після дня 
укладення договору. 

Виписка з рахунку – документ, що надається Банком держателям рахунків, 
у якому зазначено всі операції по рахунку за певний період, баланс рахунку, а 
також нараховані відсотки на залишок коштів, що обліковуються на рахунку. 

Вільно конвертована валюта – валюта, яка широко використовується для 
здійснення платежів за міжнародними операціями та продається на головних 
валютних ринках світу (I група класифікатора валют Національного банку 
України).  

Гарантія (guarantee) – це спосіб забезпечення виконання зобов’язань, 
відповідно до якого банк-гарант приймає на себе грошове зобов’язання 
перед бенефіціаром (оформлене в письмовій формі або у формі повідомлення) 
сплатити кошти за принципала в разі невиконання останнім своїх зобов’язань у 
повному обсязі або їх частину в разі пред'явлення бенефіціаром вимоги та 
дотримання всіх вимог, передбачених умовами гарантії. Зобов’язання банку-
гаранта перед бенефіціаром не залежить від основного зобов'язання принципала 
(його припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли посилання на таке 
зобов’язання безпосередньо міститься в тексті гарантії; 

За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) 
гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником 
(принципалом) свого обов'язку. 

Суб’єктами, які беруть участь у здійсненні операцій за Г. є: гарант, кредитор 
(бенефіціар), боржник (принципал). Бенефiцiар – особа, на користь якої 
надається Г. Принципал – особа, за заявою якої надається Г / контргарантія. 
Банк-гарант – банк, який надає Г. на користь бенефiцiара. 

Основні види Г., які можуть надавати банки відповідно до чинного 
законодавства: тендерна Г. (Г. забезпечення пропозиції), Г. 
виконання, платiжнi Г., Г. повернення авансового платежу, Г. повернення 
позики. 

ГЕП (gap) – різниця між активами та зобов’язаннями банку з відповідними 
строками. Наприклад, позитивна різниця (positive gap) виникає у випадку, коли 
сума короткострокових активів перевищує суму короткострокових зобов’язань. 
Негативна різниця (negative gap) виникає у випадку, коли сума короткострокових 
зобов’язань перевищує суму короткострокових активів. На практиці 
термін Г. інколи використовують для характеристики різниці («розриву») між 
певними показниками, співвідношення яких характеризується певною 
пропорційністю, збалансованістю. Наприклад, співвідношення між темпами 
приросту продуктивності праці та середньої заробітної плати. 

Грошовий переказ(money remittance) – форма переказу грошей у 
банківській або поштовій системі, зазвичай між фізичними особами або між 
фізичними та юридичними особами. В структурі грошового переказу присутній 
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відправник, одержувач і посередник.  

Г.п. можуть здійснювати банки, спеціалізовані небанківські фінансові 
установи – платіжні системи та відділення Укрпошти. До спеціалізованих 
установ, які здійснюють Г.п. в Україні, належать міжнародні платіжні системи 
термінових грошових переказів. 

Г.п. поділяють на внутрішні та міжнародні. За міжнародними Г.п., виплати 
можуть здійснюватись як в іноземній, так і в національній валюті. Укрпошта 
приймає та видає грошові перекази фізичних осіб виключно в гривні за діючим 
ринковим курсом. 

Грошово-кредитна політика (monetary policy) – комплекс заходів у сфері 
грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової 
одиниці України шляхом використання визначених Законом «Про Національний 
банк України» засобів і методів. 

Відповідно до ст.25 Закону України «Про Національний банк України» 
основними економічними засобами та методами Г.к.п. є регулювання обсягу 
грошової маси через: 1) визначення та регулювання норм обов’язкових резервів 
для комерційних банків; 2) процентну політику; 3) рефінансування комерційних 
банків; 4) управління золотовалютними резервами; 5) операції з цінними 
паперами (крім цінних паперів, що підтверджують корпоративні права), в т. ч. з 
казначейськими зобов’язаннями, на відкритому ринку; 6) регулювання імпорту 
та експорту капіталу; 7) емісію власних боргових зобов’язань і операції з ними. 

В Україні головним суб’єктом Г.к.п. є Національний банк, який відповідно 
до Конституції України та Закону «Про Національний банк України» визначає та 
реалізує Г.к.п. 

Дата валютування – зазначена платником у розрахунковому документі або 
в документі на переказ готівки дата, починаючи з якої кошти, переказані 
платником отримувачу, переходять у власністьотримувача. До настання дати 
валютування сума переказу обліковується в обслуговуючих отримувачабанку 
або в установі – учасників платіжної системи. 

Дебетна картка – різновид платіжної картки, за допомогою якої можна 
сплатити за товари та послуги або отримати готівку в межах залишку на 
картковому рахунку. 

Денний ліміт по картці – максимальна сума витрат протягом однієї доби, 
що встановлюється на кожну картку. 

Депозит – зобов'язання банку за тимчасово залученими коштами фізичних і 
юридичних осіб або цінними паперами за відповідну плату. 

Депозитний сертифікат – борговий цінний папір, який засвідчує право 
клієнта банку на отримання внесеної ним суми та процентів після закінчення 
встановленого строку дії депозитного сертифіката. 

Державний банк (state-owned bank) – банк, 100% статутного капіталу якого 
належить державі. 

Д.б. засновується за рішенням Кабінету Міністрів України, а його статутний 
капітал формується за рахунок коштів Державного бюджету. 

Органами управління Д.б. є наглядова рада та правління банку. Наглядова 
рада є вищим органом управління Д.б., що здійснює контроль за діяльністю 
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правління банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, 
забезпечення їх повернення вкладникам і захисту інтересів держави як 
акціонера, а також здійснює інші функції, визначені Законом України «Про 
банки і банківську діяльність». Органом контролю Д.б. є ревізійна комісія, 
персональний та кількісний склад якої визначаються наглядовою радою. 

До складу наглядової ради входять члени наглядової ради банку, призначені 
Верховною Радою України, Президентом України та 
Кабінетом Міністрів України. 

Рішення про зміну розміру статутного капіталу Д.б. та припинення його 
діяльності приймається Кабінетом Міністрів України. 

Д.б. має право додавати до свого найменування слово «державний», 
використовувати зображення Державного герба України, Державного прапора 
України. 

Дисконт (discount) – 1) різниця між номінальною вартістю і ринковою 
ціною фінансового інструменту без урахування накопиченого за час придбання 
купона, якщо ринкова ціна нижча від номіналу («ринковий»Д.); 2) у 
бухгалтерському обліку – різниця між номінальною вартістю ринкового 
інструменту та його вартістю під час первісного визнання без урахування 
нарахованих на час придбання процентів, якщо така вартість нижча за 
номінальну вартість («обліковий» Д.). 

Дефолт – відмова від зобов’язань. 
Довіреність – документ, що видається однією особою іншій особі для 

представництва перед третіми особами.  
Еквайр – банк, що здійснює еквайрінг. 
Еквайрінг – діяльність еквайра щодо технологічного, інформаційного 

обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які 
здійснені із застосуванням платіжних карток. 

Емітент – 1) член платіжної системи, який здійснює емісію платіжних 
карток; 2) іноземний банк, іноземна компанія, що здійснює випуск (емісію) 
чеків; 3) юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і виконує 
обов'язки, що випливають з умов їх випуску.  

Економічні нормативи діяльності 
банків (economic ratios; regulatory ratios for banks) – показники, встановлені 
Національним банком України з метою регулювання банківської діяльності на 
основі безвиїзного нагляду для здійснення моніторингу діяльності окремих 
банків і банківської системи в цілому. Національний банк України встановлює 
наступні економічні нормативи, що є обов’язковими до виконання всіма 
банками: 

1.    Нормативи капіталу: мінімального розміру регулятивного капіталу – Н1 
(500 млн. грн.); достатності (адекватності) регулятивного капіталу – Н2 (не 
менше 10%). 

2.    Нормативи ліквідності: миттєва ліквідність – Н4 (не менше 20%); 
поточна ліквідність – Н5 (не менше 40%); короткострокова ліквідність – Н6 (не 
менше 60%). 

3.    Нормативи кредитного ризику: максимального розміру кредитного 
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ризику на одного контрагента – Н7 (не більше 25%); великих кредитних ризиків 
– Н8 (не більше 8-ми кратного розміру регулятивного капіталу); максимального 
розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру – Н9 (не 
більше 5%); максимального сукупного розміру кредитів, гарантій 
тапоручительств, наданих інсайдерам – Н10 (не більше 30%). 

4.    Нормативи інвестування: інвестування в цінні папери окремо за 
кожною установою – Н11 (не більше 15%); загальної суми інвестування – Н12 
(не більше 60%). 

Емісійна діяльність банку (issuing activity of a bank) – випуск банком 
власних цінних паперів. Е.д.б.включає випуск акцій, облігацій та ощадних 
(депозитних) сертифікатів. Власні акції банки випускають з метою залучення 
коштів для формування та поповнення статутного капіталу. Облігації банки 
випускають з метою залучення додаткових ресурсів для здійснення активних 
операцій. Емісію ощадних (депозитних) сертифікатів банки здійснюють з метою 
залучення ресурсів на певний строк для проведення банківських операцій. Таку 
діяльність можна розглядати як акумулювання грошових коштів для формування 
ресурсів банку та створення платіжних засобів. 

Завдаток – сума, яку сплачує покупець, з метою гарантії подальшого 
виконання сторонами взятих на себе зобов’язань по договору. Ящо покупець не 
виконує умови договору, то він втрачає ці гроші, якщо продавець не виконує 
умови договору, то він повертає покупцю цю суму у подвійному розмірі. 

Застава (collateral) – спосіб забезпечення виконання зобов’язань, укладених 
суб’єктами економічної діяльності; форма гарантії, яку надає позичальник 
кредиторові в обумовленому обсязі та у визначені терміни. 

Зазвичай, З. – це певна власність, яка на основі заставного зобов’язання 
передається кредитору на випадок, якщо позичальник не зможе сплачувати свої 
боргові платежі. Кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання 
боржником (заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого З., одержати 
задоволення за рахунок заставленої власності переважно перед іншими 
кредиторами цього боржника (право застави). 

У банківському законодавстві З. визнається як спосіб забезпечення 
зобов’язань. Предметом З. можуть бути власні основні засоби, майно, грошові 
кошти та нематеріальні активи, які здатні реально забезпечити виконання 
зобов’язань позичальника перед кредитором відповідно до законодавчих актів 
України. Законодавство України не містить конкретних видів зобов’язань, 
виконання яких може бути забезпечене З.Перелік, викладений у Законі України 
«Про заставу», має відкритий характер, тобто законодавець передбачає, 
що З. можна використати у будь-якому договорі. Заставне майно повинно мати: 
високу ліквідність; здатнicть до тривалого зберігання (не менше терміну 
користування позикою); обґрунтовану вартість (або оцінку за справедливою 
вартістю); низькі витрати на зберігання та реалізацію; доступність для контролю. 

Окремі види застави: 1) іпотека – застава нерухомого майна, що 
залишається у володінні заставодавця або третьої особи; 2) заклад – застава 
рухомого майна, що передається у володіння заставодержателя або за його 
наказом – у володіння третій особі; 3) податкова застава. 
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Імпринтер – механічний пристрій, за допомогою якого держатель 

платіжної картки має змогу платити за товари, послуги або отримати готівку в 
касах уповноважених банків. В результаті проведеної операції, держатель картки 
обов'язкового отримує сліп (торгівельну або банківську квитанцію). 

Індекс Херфіндаля-Хіршмана(Herfindahl-Hirschman Index (HHI) – 
показник, що використовується з метою оцінки рівня монополізації галузі. І.Х-
Х. рекомендований Керівництвом з розрахунку показників фінансової стійкості 
МВФ як індикатор рівня концентрації в банківському секторі.  

Для характеристики рівня концентрації в банківській діяльності 
використовують такі показники як власнийкапітал, активи, кредитний портфель, 
обсяг залучених коштів тощо. І.Х-Х. може мати значення від 0 до 1. Встановлена 
така шкала градації рівня концентрації залежно від рівня І.Х-Х.: 1) 0 – 
мінімальна концентрація; 2) від 0 до 0,1 – низький рівень концентрації; 3) від 
0,10 до 0,18 – середній рівень концентрації; 4) понад 0,18 – високий рівень 
концентрації. У разі наявності на ринку одного банку, тобто повної 
монополії, І.Х-Х. буде дорівнювати 1. На практиці використовуються й інші 
види градації – від 0 до 1000 або до 10000. 

Індикатори фінансової стійкості (financial stability indicators) – показники 
поточного фінансового стану та стійкості фінансових установ країни та їх 
контрагентів із сектору корпорацій та сектору домашніх господарств. 

Система І.ф.с. включає агреговані дані для окремих установ і показники, що 
дають уявлення про ринки, на яких здійснюють свою діяльність фінансові 
установи. І.ф.с. розраховуються та поширюються з метою використання 
у макропруденційному аналізі. 

У 2001 р. МВФ представив першу систему І.ф.с., а в 2004 р. вона була 
уточнена і базовий набір показників визнано значущим для всіх країн світу. З 
цього часу центральні банки провідних країн світу почали створювати відповідні 
підрозділи для аналізу та прогнозування стабільності функціонування 
банківських і фінансових систем. 

Методологія МВФ, на якій базується розрахунок І.ф.с., передбачає 
компіляцію та поширення 40 індексів: 25 індикаторів для установ сектору 
депозитних корпорацій (12 із яких основні) та 15 індикаторів для клієнтів 
сектору депозитних корпорацій, у т. ч.: інші фінансові корпорації (2 
індикатори), нефінансовікорпорації (5 індикаторів), домашні господарства 
(2 індикатори), ліквідність ринку (2 індикатори) та ринки нерухомості (4 
індикатори). 

Національний банк України на основі методології, викладеної в 
«Індикаторах фінансової стійкості: Керівництво з компіляції» (МВФ, 2007), 
щоквартально складає та поширює дані щодо І.ф.с. сектору депозитних 
корпорацій (банків) за 12 основними та 10 рекомендованими індикаторами. 

Індосамент (endorsement) – передавальний напис на зворотному боці 
векселя (чека, коносамента), що засвідчує передачу права на цей цінний папір 
від однієї особи (індосанта) до іншої (індосата). Інколи може проставлятися на 
додатковому аркуші – алонжі. В іменному (повному) І. зазначається особа, якій 
передається право власності. У бланковому (ордерному) І. не міститься 
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інформація про нового власника. Різновидом бланкового І. є І. на пред’явника. 
Заставний І. може використовуватися в кредитних операціях під заставу 
векселів. Передоручувальний І. може включати застереження про звичайне 
доручення провести операції з цінним папером. Індосант у такому випадку 
може індосувати цінний папір на користь іншої особи лише в порядку 
передоручення, тобто з аналогічним застереженням. 

Безоборотний І. здійснюється із застереженням «без обороту на мене», що 
знімає відповідальність з векселедавця за несплаченим і опротестованим у 
платежі векселем. Крім передавальної, І. виконуєлегітимітаційну та гарантійну 
функції. 

Сам І., як технічний запис, повинен бути чітким, простим і нічим не 
обумовленим. Всілякі обмежувальні умови (записи) вважаються недійсними. 
Підпис на І. повинен бути виконаний власноруч індосантом, тоді як інші частини 
можуть бути написані або надруковані іншим способом. 

Інкасо – розрахункова операція, за допомогою якої банк за дорученням 
свого клієнта і на підставі розрахункових документів одержує належні йому 
грошові суми з наступним зарахуванням цих сум на рахунки клієнта. 

Розрізняють два види інкасо – чисте та документарне. Чисте інкасо означає 
інкасо фінансових документів,які не супроводжуються комер-
ційними документами. Документарне інкасо – це інкасо фінансових документів, 
які супроводжуються комерційними документами, або інкасо тільки 
комерційних документів. Документарне інкасо частіше використовують у 
практиці міжнародних розрахунків. 

Інкасове доручення (collection letter; collection order) – документ, 
відповідно до якого банк (банк-емітент) за дорученням клієнта здійснює за 
рахунок клієнта дії щодо одержання від платника платежу та (або) акцепту 
платежу. Розрахунки за І.д. називають «за інкасо». 

Інсайдер(insider) – особа, яка завдяки своєму службовому становищу або 
спорідненим зв’язкам має доступ до конфіденційної інформації про діяльність 
банку, що недоступна широкій громадськості, та може використати її у власних 
цілях з метою збагачення, одержання неконкурентних переваг, привілеїв тощо. 

До інсайдерів – фізичних осіб належать:1) власники істотної участі;2) 
управлінський персонал банку: а) перші керівники: голова та члени 
спостережної ради банку, голова правління (ради) директорів, члени правління 
(ради) директорів, заступники голови правління 
(ради) директорів (президент, віце-президенти), головний бухгалтер і його 
заступники; б) інший управлінський персонал: керівники та головні бухгалтери 
філій; керівники структурних підрозділів банку та члени кредитного комітету 
(кредитної комісії), які беруть участь у визначенні кредитної, інвестиційної та 
облікової політики, політики управління активами та пасивами, ключових 
напрямів діяльності банку; в) працівники внутрішнього аудиту та члени 
ревізійної комісії;3) контролери: особи, які здійснюють зовнішній аудит банку та 
керівники державних органів, які відповідно до своїх посадових обов’язків 
здійснюють контроль за діяльністю банків;4) керівники та контролери 
афілійованих і споріднених осіб; 5) асоційовані особи: рідні брати, сестри, 
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батьки, чоловік, дружина або повнолітні діти керівників, контролерів банку та 
керівників установ – акціонерів банку, які є власниками істотної участі в банку.  

До інсайдерів – юридичних осіб належать: а) власники істотної участі; б) 
афілійовані особи: установа, що має істотну участь у банку або в якій банк є 
власником істотної участі; в) споріднені особи: установа, в якій власником 
істотної участі є особа, яка одночасно є власником істотної участі в банку або 
керівники якої одночасно є керівниками банку; г) асоційована особа – юридична 
особа, в якій керівником є батьки, брати, сестри, дружина, чоловік або діти тих 
керівників і контролерів банку, а також установ – акціонерів банку, які є 
власниками істотної участі в банку. 

Угоди, укладені з І., не можуть передбачати більш сприятливі умови, ніж 
угоди, укладені з іншими особами. 

Більш сприятливими умовами визнаються: 1) отримання активу низької 
якості від І.; 2) викуп у І. активу за значно вищою ціною, ніж та, яку банк 
сплатив би за придбання такого активу від неінсайдера; 3) продаж І.активу за 
значно нижчою ціною, ніж та, яку банк отримав би від продажу такого 
активу неінсайдеру; 4) вкладення коштів у цінні папери І., в які банк в іншому 
випадку не вкладав би, в зв’язку з високим рівнем їх ризику; 5) оплата за товари 
та послуги, надані І., за вищими цінами, ніж ті, за якими банк сплачував би за 
аналогічні товари та послуги неінсайдерам, або оплата таких товарів і послуг у 
тих випадках, коли бнеінсайдеру оплата взагалі не надавалась; 6) прийнят-
тя меншого забезпечення виконання зобов’язань, ніж вимагається від інших 
клієнтів; 7) надання І. кредиту для придбання акцій цього банку та під 
забезпечення акцій банку; 8) строк сплати відсотків за користування кредитом не 
визначений або передбачений в кінці строку дії кредитного договору. 

Інфляція – знецінювання грошей і безготівкових коштів, що 
супроводжується ростом цін на товари і послуги. 

Іпотека – вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що 
залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким 
іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого 
іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета 
іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, 
встановленому законом. 

Іпотечний кредит (direct mortgage loan; ипотечный кредит) – 
довгостроковий кредит (довгострокова позика), яку надає банк під заставу 
нерухомості.  

Істотна участь банку (qualifying holding in a bank) – пряме або 
опосередковане, самостійно або спільно з іншими особами володіння 10 і більше 
відсотками статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) 
юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість 
вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи. З метою 
підвищення транспарентності банківської діяльності Національний банк України 
публікує на своєму сайті інформацію про власників істотної участі в банках 
України. 

Казначейство – підрозділ банку, який здійснює оперативне управління 
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потоками коштів з метою досягнення максимальної рентабельності операцій при 
забезпеченні достатнього рівня ліквідності, проведення зваженої ризикової 
політики. 

Капітал банку (bank capital; capital of a bank) – кошти, спеціально створені 
фонди та резерви, призначені для забезпечення фінансової стійкості, комерційної 
та господарської діяльності, відшкодування можливих збитків, і які перебувають 
у користуванні банку. Слово «капітал» походить від лат. capitalis – головний. У 
процесі діяльності банку К.б. виконує операційну, захисну та регулюючу 
функції. 

У Законі України «Про банки і банківську діяльність» К.б. визначається як 
власні кошти, залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його 
зобов’язань. Законом визначено такі види К.б.: статутний, приписний та 
регулятивний. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної 
реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не 
може бути меншим 120 мільйонів гривень. 

Регулятивний капітал банку включає основний і додатковий капітал. 
Основний капітал включає статутний капітал і розкриті резерви, які створені або 
збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і 
додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд покриття 
ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських 
операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів. 
Додатковий капітал, за умови затвердження Національним банком, може 
включати нерозкриті резерви, резерви переоцінки, гібридні капітальні 
інструменти і субординованийборг. Також Національний банк України має 
право визначати інші складові додаткового капіталу, а також умови та порядок 
його формування. Додатковий капітал не може бути більш як 100 відсотків 
основного капіталу. 

Капіталізація (capitalization) – 1) збільшення обсягу капіталу банку; 2) 
сукупна вартість цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку країни, 
визначена у відсотках до ВВП – рівень капіталізації фондового ринку; 3) 
сукупна максимальна вартість акцій та облігацій, які може випустити компанія; 
4) збільшення вартості банку в зв’язку зі зростанням його ринкової вартості; 5) 
додавання нарахованої суми відсотків до основної суми депозиту та подальше 
нарахування доходів на більшу суму – депозит з капіталізацією доходу 
(капіталізація відсотків за депозитом); 6) питома вага цінних паперів певного 
виду в загальній сумі емісії цінних паперів або капіталі компанії – норма 
капіталізації; 7) додатковий випуск акцій з метою збільшення капіталу або 
спрямування частини доходів (прибутку, дивідендів) на збільшення капіталу 
банку; 8) капіталізація прибутку – метод визначення ринкової вартості банку на 
основі капіталізації за певним нормативом (процентом) доходів, одержаних 
протягом певного періоду часу; 9) капіталізація процентів – у сучасній 
фінансовій практиці включення нарахованих і сплачених кредитором відсотків 
за використані кредити у вартість новостворених активів (будівлі, споруди), а не 
вирахування цихвідсотків із прибутку чи віднесення на собівартість. Метою 
такої К. є чітке відображення реальної вартості капітальних вкладень у 



 128 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. 

Касові операції (cash operations) – операції банку, пов’язані з 
обслуговуванням готівкового обігу. К.о.є базовими комісійно-посередницькими 
банківськими операціями. 

До К.о. належать: 1) приймання готівки в національній та іноземній валюті 
від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших юридичних і 
фізичних осіб або на відповідний рахунок банку; 2) видача готівки в 
національній та іноземній валюті клієнтам з їхніх рахунків за видатковими 
касовими документами через касу банку або із застосуванням платіжних карток 
чи відповідного рахунка банку через його касу або банкомат; 3) приймання від 
фізичних і юридичних осіб готівки в національній та іноземній валюті для 
переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі; 4) вилучення з 
обігу сумнівних банкнот (монет) та відправлення їх на дослідження; 5) обмін 
клієнтам непридатних для обігу банкнот (монет)одного номіналу на банкноти 
(монети) іншого номіналу; 6) валютообмінні операції; 7) операції з банківськими 
металами. 

 Для проведення касового обслуговування клієнтів у банку створюється 
операційна каса. 

Клас позичальника (class of borrower) – набір показників для 
характеристики позичальника (контрагента банку) за результатами оцінки його 
фінансового стану. 

Оцінку фінансового стану позичальника (контрагента) банки здійснюють 
під час укладання договору про здійснення кредитної операції, а надалі – з 
певною періодичністю залежно від статусу позичальника, суми кредиту та рівня 
його ризику. 

К.п. – юридичної особи (від 1 до 9) визначається в залежності від 
отриманого значення інтегрального показника фінансового стану боржника з 
урахуванням величини підприємства (велике, середнє або мале). 

Для характеристики позичальників фізичних осіб встановлено такі К.п.: 
«А», «Б», «В» і «Г». 

Контрагент – одна із сторін договору. 
Кліринг (clearing) – механізм, що включає збирання, 

сортування, реконсиляцію та проведення взаємозаліку зустрічних вимог 
учасників платіжної системи, а також обчислення за кожним із них сумарного 
сальдо за визначений період часу між загальними обсягами вимог та зобов’язань. 

Комісійні операції (commission business) – посередницькі операції, не 
пов’язані з наданням кредитів чи залученням коштів, які банки виконують за 
дорученням клієнтів відповідно до укладених договорів комісії за певну плату – 
комісійну винагороду. 

При виконанні К.о. формально банк (комісіонер) стає агентом клієнта 
(комітентом). До К.о. належать обслуговування рахунків, здійснення переказів, 
приймання платежів, конвертація іноземної валюти, купівля-продаж цінних 
паперів, операції з готівкою тощо. 

За виконання К.о. банки встановлюють комісійну винагороду, яка є платою, 
що стягується банком з клієнта за виконання певних банківських операцій за 
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дорученням клієнта. Комісійна винагорода є одним із видів непроцентних 
доходів банків. Розмір і порядок стягнення комісійної винагороди банки 
встановлюють самостійно з урахуванням чинного законодавства на основі 
тарифів, затверджених рішенням правління банку, та відповідно до укладених з 
клієнтами договорів. 

Конвертованість валюти ((currency) convertibility) – 1) можливість 
законного обміну однієї валюти на іншу; 2) можливість у країні здійснити обмін 
національної валюти на золото; 3) оборотність, вільний міжнародний обмін 
валюти. 

Концентрація капіталу (concentration of capital) – збільшення розмірів 
капіталу банку в процесі його нагромадження. К.к. може здійснюватися шляхом 
збільшення капіталу банку за рахунок власних коштів (капіталізація частини 
прибутку), залучення додаткових коштів акціонерів, власників і кредиторів, а 
також на основі консолідації капіталу шляхом приєднання, злиття банків або 
створення банківських об’єднань. 

Необхідність К.к. обумовлена потребою в розширенні масштабів і 
підвищенні ефективності банківської діяльності; забезпеченні стійкості 
банківської системи; дотриманні вимог законодавства та нормативів 
Національного банку; забезпеченні платоспроможності, ліквідності та безпеки 
діяльності банків; підвищенні рівня їх конкурентоспроможності та гнучкості у 
реагуванні на циклічні зміни розвитку економіки; необхідністю покриття 
капіталом банківських ризиків тощо. 

Основними показниками К.к. на рівні банківської системи є: відношення 
капіталу, активів і зобов’язань банків до ВВП; питома вага капіталу, активів і 
зобов’язань 3-х, 5-ти та 10-ти найбільших банків, відповідно, в капіталі, активах і 
зобов’язаннях банківської системи країни; середня вартість капіталу, активів і 
зобов’язань, що припадають на один банк; кількість банківських установ на 100 
тис. жителів; зосередження банківського капіталу в окремих регіонах тощо. 

Основними показниками К.к. на рівні окремого банку є: загальна сума його 
капіталу, активів і зобов’язань; питома вага цих показників у відповідних 
показниках банківської системи країни, індекс Херфіндаля-Хіршмана. Додатково 
можуть використовуватися показники рентабельності, конкурентоспроможності, 
ліквідності тощо. 

Кореспондентський рахунок (correspondent account) – рахунок, відкритий 
конкретному банку в центральному банку або в іншому банку. К.р. призначений 
для відображення розрахунків, які здійснює один банк за дорученням і за 
рахунок іншого банку на підставі укладеної між ними кореспондентської угоди 
(договору). 

Основними видами К.р. є. 1. «Ностро» (від іт. nostro conto – «наш рахунок у 
Вас») – рахунок, відкритий банком у банку-кореспонденті для відображення 
взаємних розрахунків банків та їх клієнтів. Для банку, який має рахунок 
«ностро», він є активним, оскільки відображує розміщення коштів у формі 
банківського депозиту. Для іншого банку даний рахунок є пасивним, оскільки 
відображає залучені ресурси та називається рахунок «лоро». 2. 
«Лоро» (від іт. loro conto – «Ваш рахунок у нас») – рахунок, відкритий банком 
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своєму банку-кореспонденту, на який зараховуються всі одержані або видані за 
його дорученням суми коштів. У банківському листуванні термін «лоро» також 
вживається по відношенню до кореспондентського рахунку третього банку, 
відкритого у банку-кореспонденті даної кредитної установи, а рахунок банку-
кореспондента в даній кредитній установі називається «ностро». 3. «Востро» 
(від іт. vostroconto) – рахунок, який банк веде за кордоном у місцевій валюті. 
Банк, який розмістив кошти на такому рахунку, буде посилатися на нього як на 
рахунок «ностро». 

Умови ведення К.р. передбачаються в договорах при встановленні 
кореспондентських відносин між банками. 

Кредитна картка (credit card; кредитная карточка) – спеціальний платіжний 
засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової 
чи іншого виду картки, емітований банківською чи іншою кредитно-фінансовою 
установою, який засвідчує, що у відповідній установі є рахунок власника цієї 
картки. 

Кредитний договір (credit agreement) – угода, відповідно до якої банк або 
інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти 
(кредит) позичальникові в розмірі та на умовах, встановлених договором, а 
позичальник зобов’язується повернути кредит і сплатити 
проценти. К.д.укладається в письмовій формі. 

Кредитна лінія (credit line) – кредитна угода, відповідно до якої протягом 
передбаченого договором терміну банк виділяє позичальнику кредит у межах 
узгодженої суми (ліміту кредитування) на умовах, що відрізняються від умов 
одноразового надання кредиту. 

Виділяють два різновиди К.л.: рекомендована лінія (Advised Line) або 
підтверджена лінія (Confirmed Line). У період дії К.л. в межах встановленого 
ліміту позичальник може одержувати додаткові кошти відповідно до своєї 
потреби в них. У договорі на відкриття та обслуговування К.л. передбачають усі 
умови кредитування, в т.ч. ступінь безумовності підтримки та 
обслуговування К. л. 

Кредитування на умовах К.л. використовують у тому випадку, коли 
позичальник періодично потребує значних коштів або наперед не може точно 
визначити необхідну суму кредиту. За користування К.л. банки, як правило, 
стягують додаткову плату або ж відкривають такі лінії тільки надійним клієнтам. 
Розрізняють поновлювану та непоновлювану К.л. 

Кредитний портфель (credit portfolio) – сукупність усіх банківських позик, 
що структуровані за певними параметрами відповідно до завдань визначеної 
банком кредитної політики. 

Обсяг К.п. оцінюється за балансовою вартістю всіх кредитів банку, в т.ч. 
прострочених, пролонгованих і сумнівних. У структурі балансу банку кредитний 
портфель розглядається як єдине ціле та складова частина активів банку, яка має 
свій рівень дохідності та відповідний рівень ризику. 

Обсяг і структура К. п. банку визначаються такими чинниками: розмір 
банку (капіталу); правила регулювання банківської діяльності; офіційна 
кредитна політика банку; досвід і кваліфікація менеджерів; рівень дохідності 
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різних напрямів розміщення коштів. 

Структура К. п. банку залежить від суб’єктів кредитування (юридичні та 
фізичні особи); стану обслуговування боргу (високий, добрий, задовільний, 
слабкий, незадовільний); класу боржника (клас боржника – юридичної особи (від 
1 до 9) визначається в залежності від отриманого значення інтегрального 
показника фінансового стану боржника з урахуванням величини підприємства); 
категорії якості кредиту (від І до V, з урахуванням стану обслуговування боргу 
та класу боржника – юридичної особи); показника ризику кредиту, який 
залежить від фактичних значень інтегрального показника фінансового стану 
боржника-юридичної особи, коефіцієнта покриття боргу, якості менеджменту 
боржника – юридичної особи, ринків збуту продукції, наявності бізнес-планів, 
рейтингів боржника – юридичної особи та інших подій та обставин, що можуть 
вплинути на своєчасність та повноту погашення боргу; видів економічної 
діяльності; валюти кредитування; строків кредитування тощо. 

На конкурентноспроможність К. п. банку впливають такі 
чинники: ризиковість, ліквідність, дохідність, швидкість відновлення та ступінь 
оновлення К.п. 

Кредитний ризик (credit risk) – наявний або потенційний ризик для 
надходжень і капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на 
себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в 
інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання. 

Під час оцінки К.р. розрізняють індивідуальний та портфельний К.р. 
Джерелом індивідуального К.р. є окремий, конкретний контрагент банку – 
позичальник, боржник, емітент цінних паперів. Оцінка 
індивідуального К.р. передбачає оцінку кредитоспроможності окремого 
контрагента, тобто його індивідуальну спроможність своєчасно та в повному 
обсязі розрахуватися за взятими зобов’язаннями. 

Портфельний К.р. виявляється у зменшенні вартості активів банку (іншій, 
ніж внаслідок зміни ринкової процентної ставки). Джерелом портфельного К.р. є 
сукупна заборгованість банку за операціями, яким притаманний К.р., – 
кредитний портфель, портфель цінних паперів, портфель дебіторської 
заборгованості тощо. Оцінка портфельного К.р. передбачає оцінку концентрації 
та диверсифікації активів банку. 

Кредитні операції (lending operations; credit operations) – вид активних 
банківських операцій, пов’язаних із розміщенням залучених банком коштів 
шляхом їх надання в тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про 
надання коштів у тимчасове користування на певних умовах, а також надання 
гарантій, поручительств, акредитивів, акцептів, авалів, розміщення депозитів, 
проведення факторингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у 
формі врахування векселів, у формі операцій репо, будь-яке продовження строку 
погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо 
повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та 
інших зборів з такої суми (відстрочення платежу). 

Кредитоспроможність (creditworthiness of borrower) – наявність у 
позичальника (контрагента банку) передумов для проведення кредитної операції 
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і його спроможність повернути борг у повному обсязі та в обумовлені договором 
строки. 

К. позичальника визначається за показниками, що характеризують його 
здатність своєчасно розраховуватися за раніше одержаними кредитами, його 
поточне фінансове становище, спроможність у разі потреби мобілізувати кошти 
з різних джерел і забезпечити оперативну конверсію активів у ліквідні кошти. 

Українські банки розробляють власні внутрішні положення та методики 
аналізу К. позичальника, в основу яких, як правило, покладено методичні 
рекомендації Національного банку України щодо оцінювання банками К. та 
фінансової стабільності позичальника. 

Банк визначає К. та платоспроможність позичальника під час надання 
кредиту, протягом строку дії договору з періодичністю, визначеною 
Положенням про порядок формування та використання банками України 
резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими 
операціями та в разі зміни первісних умов договору, в т.ч. пов’язаних із 
фінансовими труднощами позичальника. 

Курсова різниця (price / ratedifference / disparity; курсовая разница) – 
різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних 
валютних курсах.  

Ліквідність (liquidity) – спроможність окремої установи чи системи в 
цілому забезпечувати своєчасність, повноту та безперервність виконання усіх 
своїх грошових зобов’язань (від лат. liquidus – рідкий, текучий). 

Л. розглядають як багаторівневу систему категорій, яка об’єднує поняття: 
1) Л. банківської системи; 2) Л.банку; 3) Л. балансу банку (Л. активів, Л. 
пасивів); 4) Л. окремих фінансових інструментів тощо. 

Л. банку – це його спроможність забезпечувати своєчасне виконання своїх 
грошових зобов’язань, завдяки збалансованості між строками та сумами 
погашення розміщених активів і строками та сумами виконання зобов’язань, а 
також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів. З 
метою підтримання Л. банк повинен мати певний резерв коштів для виконання 
непередбачених зобов’язань, які можуть бути обумовлені як змінами стану 
грошового ринку, так і фінансовим станом клієнтів або банків-партнерів. 

Л. банку слід розглядати як здатність банку виконувати свої зобов’язання не 
тільки своєчасно, але й без суттєвих втрат. Можливість забезпечення Л. банку 
пов’язана з наявністю надійної капітальної бази; високою якістю активів і 
депозитів, їх збалансованістю за строками; помірною залежністю від 
зовнішніхджерел; позитивним іміджем банку; високим рівнем менеджменту 
тощо. 

Л. балансу банку характеризується співвідношенням окремих статей активу 
та пасиву балансу з метою порівняння їх значень зі встановленими 
нормативами. Л. балансу банку є основним фактором підтримання належного 
рівня Л. банку. Баланс банку вважають Л., якщо термінові зобов’язання за 
пасивами можна швидко покрити за рахунок реалізації активів. 

Під Л. активів розуміють їх здатність перетворюватися у грошову форму під 
час реалізації або внаслідок погашення зобов’язань позичальником. 
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Ступінь Л. того чи іншого виду активів залежить від їх призначення. 

Л. пасивів забезпечується наявністю їх стабільних джерел, не чутливих до 
коливань відсоткових ставок. До ліквідних пасивів належать залишки на 
поточних рахунках постійних клієнтів банку, кредити, отримані від міжнародних 
фінансових організацій, кошти, одержані від емісії довгострокових облігацій 
банку тощо. 

Ліквідність банківської системи (banking system liquidity) – динамічний 
стан, який забезпечує своєчасність, повноту та безперервність виконання всіх 
грошових зобов’язань банківської системи країни, характеризує рівень її 
надійності та достатність коштів відповідно до потреб розвитку економіки. 

Л.б.с. – це спроможність банківської системи забезпечити своєчасне 
виконання всіх зобов’язань перед вкладниками, кредиторами та акціонерами 
банківських установ, можливість залучати в необхідному обсязі вільні кошти 
юридичних і фізичних осіб, надавати кредити та інвестувати у розвиток 
економіки країни. 

Л.б.с. забезпечується коштами обов’язкових резервних вимог, які 
зберігаються на рахунках банків у центральному банку та вільною ліквідністю, 
тобто коштами понад необхідний обсяг обов’язкових резервних вимог. 

З метою регулювання ліквідності банків Національний банк з урахуванням 
поточної ситуації на грошовому ринку застосовує: 1) операції з рефінансування 
(постійно діюча лінія рефінансування для надання банкам кредитів овернайт, 
кредити рефінансування); 2) операції репо (операції прямого репо, операції 
зворотногорепо); 3) операції з власними борговими зобов’язаннями (депозитні 
сертифікати овернайт та строком до 90 днів); 4) операції з державними 
облігаціями України. 

Маржа (margin) – показник, що використовується в торговельній, біржовій, 
страховій, інвестиційній та банківській практиці. М. може мати такі значення. 

1. Різниця між двома значеннями вартості одного й того ж активу 
(фінансового інструменту), що використовується з метою одержання прибутку. 
Наприклад, різниця між ціною покупця та продавця, відсотковими ставками, 
цінами товарів, курсами валют, котируваннями цінних паперів тощо. Синонімом 
терміну М. є термін «спред». 

2. Мінімальна частка власних коштів інвестора при купівлі цінних паперів 
на умовах надання йому брокерського кредиту через маржинальний рахунок 
(мінімальний відсоток від вартості цінних паперів, який відповідає сумі, що її 
повинен мати інвестор на власному рахунку при купівлі цінних паперів за 
кошти, одержані в кредит). 

3. Гарантійний внесок, що забезпечує виконання зобов’язань за біржовою 
угодою при торгівлі ф’ючерсними та опціонними контрактами. Розрізняють: а) 
початкову (операційну – performance margin) М. у вигляді сплаченої застави при 
відкритті позиції на ринку ф’ючерсних контрактів у розмірі кількох відсотків від 
вартості контракту, яка повертається після закриття позиції на ринку; б) змінну 
(варіаційну –variation margin) М. – різниця між розрахунковими цінами біржі за 
даним ф’ючерсним контрактом поточного та попереднього дня, яка 
розраховується для відкритої позиції, що переходить на наступний торговий 



 134 
день. 

4. Різниця між ставками відсотків за кредитами та депозитами, між 
відсотковими ставками для окремих позичальників або кредиторів, між 
відсотковими ставками за активними та пасивними операціями. Чиста 
процентна М. – показник прибутковості банку – різниця між середньою 
відсотковою ставкою, яку одержує банк за кредитами та інвестиціями, та 
середньою ставкою, сплаченою за зобов’язаннями та капіталом. 

5. Показник, що відображає (у процентах) відношення суми чистого 
процентного доходу банку до середньої суми активів, на 
які нараховано процентний дохід. 

Меморіальний ордер – розрахунковий документ, який складається за 
ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка 
платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до чинного 
законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку 
України. 

Міжбанківський кредит (interbank loans) – кредит, наданий на 
міжбанківському ринку одним банком іншому. Кредитні відносини між банками 
визначаються на договірних засадах шляхом укладання кредитних угод, які 
передбачають умови розміщення тимчасово вільних коштів, права та 
зобов’язання сторін з належним оформленням справ за М.к.  

Зазвичай, М.к. – це короткостроковий кредит, одержаний (наданий) з метою 
оперативного забезпечення банківської системи ресурсами, дотримання вимог 
економічних нормативів, підтримки ліквідності, платоспроможності та 
стабільності функціонування банків. Джерелом М.к. є тимчасово вільні кошти 
банків. 

Міжнародна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна 
організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою 
діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу 
коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу. 

Місія банку – декларація, що роз'яснює, з якою метою банк існує та чого 
прагне досягти. Має вигляд документа, який формулює роль банку на 
фінансовому ринку, містить визначення існуючих та перспективних банківських 
продуктів і операцій, ринків, регіонів, а також тих сфер діяльності, де банк досяг 
переваг над конкурентами, і тих, де розраховує досягти стійких конкурентних 
переваг. Місія також визначає послідовність реалізації довгострокових 
стратегічних цілей. 

МФО – абревіатура від «міжфіліальні обороти». В сучасній економіці цей 
термін використовують для ідентифікації банків. В міжнародній практиці 
використовують абревіатуру (Bank Identifier Code).  

Неплатоспроможність – нездатність учасника платіжної системи в строк, 
встановлений договором або визначений законодавством України, в повному 
обсязі виконати свої зобов'язання щодо переказу коштів. 

Неплатоспроможний банк (insolvent bank) – банк, у разі: 1) не приведення 
ним своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, в тому числі 
нормативно-правових актів Національного банку України, після віднесення його 
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до категорії проблемних, але не пізніше ніж через 180 днів з дня визнання його 
таким; 2) зменшення розміру регулятивного капіталу або нормативів капіталу 
банку до однієї третини від мінімального рівня, встановленого законом та/або 
нормативно-правовими актами Національного банку України; 3) невиконання 
банком протягом 10 робочих днів поспіль 10 і більше відсотків своїх зобов’язань 
перед вкладниками та іншими кредиторами. 

Неналежний отримувач – особа, якій без законних підстав зарахована 
сума переказу на її рахунок або видана їй у готівковій формі.  

Норматив достатності  (адекватності) регулятивного 
капіталу (regulatory capital adequacyratio; adequacy ratio of bank’s regulatory capita
l) – економічний норматив Н2, встановлений Національним банком України, що 
відображає здатність банку своєчасно та в повному обсязі розрахуватися за 
своїми зобов’язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших 
операцій грошового характеру. Чим вище значення показника достатності 
(адекватності) регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її беруть на 
себе власники банку. І навпаки, чим нижче значення показника, тим 
більша частка ризику, що її приймають на себе кредитори та вкладники банку. 

Н.д.р.к. встановлюється з метою запобігання надмірному перекладанню 
банком кредитного ризику та ризику неповернення банківських активів на 
кредиторів і вкладників банку. 

 Н.д.р.к. визначається як співвідношення регулятивного капіталу до 
сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зменшених на суму 
створених відповідних резервів за активними операціями та на суму 
забезпечення кредиту (вкладень у боргові цінні папери) безумовним 
зобов’язанням або грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав і 
зважених за ступенем кредитного ризику. 

Для розрахунку адекватності регулятивного капіталу банку його активи за 
ступенем ризику поділяють на п’ять груп та підсумовують з урахуванням 
відповідних коефіцієнтів зважування. 

Нормативне значення коефіцієнта Н2 для діючих банків повинно бути не 
менше 10%. Для банків, що розпочинають операційну діяльність, цей норматив 
має становити: а) протягом перших 12 місяців діяльності з дня отримання 
ліцензії – не менше 15%; б) протягом наступних 12 місяців – не менше 12%; в) 
надалі – не менше 10%. 

Нормативи кредитного ризику (credit risk limits) – економічні нормативи, 
встановлені Національним банком України з метою зменшення банківських 
ризиків, та недотримання яких може призвести до фінансових труднощів у 
діяльності банку. До них належать нормативи Н7, Н8, Н9, Н10. 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента 
(Н7) встановлюється з метою обмеження кредитного ризику, що виникає 
внаслідок невиконання окремими контрагентами своїх зобов’язань.  

Розмір кредитного ризику на одного контрагента визначається як 
співвідношення суми всіх вимог банку до цього контрагента та всіх 
позабалансових зобов’язань, виданих банком щодо цього контрагента (групи 
пов’язаних контрагентів), до регулятивного капіталу банку. Значення нормативу 
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Н7 складає не більше 25%. 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8) встановлюється з метою 
обмеження концентрації кредитного ризику за окремим контрагентом або 
групою пов’язаних контрагентів.  

Кредитний ризик, який прийняв банк на одного контрагента або 
групу пов’язаних контрагентів, вважають великим, якщо сума всіх вимог банку 
до цього контрагента (групи пов’язаних контрагентів) і всіх позабалансових 
зобов’язань, наданих банком щодо цього контрагента або групи пов’язаних 
контрагентів, становить 10% і більше регулятивного капіталу банку. 

Н8 визначається як співвідношення суми всіх великих кредитних ризиків, 
наданих банком щодо всіх контрагентів, з врахуванням всіх позабалансових 
зобов’язань, виданих банком щодо цих контрагентів, до регулятивного капіталу 
банку.  

Нормативне значення нормативу Н8 не повинно перевищувати 8-кратний 
розмір регулятивного капіталу банку. 

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, 
наданих одному інсайдеру (Н9)встановлюється з метою обмеження ризику, який 
виникає під час здійснення операцій з інсайдерами, що може призвести до 
прямого або непрямого впливу на діяльність банку. 

Норматив Н9 розраховують як співвідношення суми всіх зобов’язань цього 
інсайдера (групи пов’язаних інсайдерів) перед банком і всіх позабалансових 
зобов’язань, виданих банком щодо цього інсайдера, та статутного капіталу 
банку. Нормативне значення коефіцієнта Н9 не повинно перевищувати 5%. 

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих інсайдерам (Н10)встановлюється з метою обмеження 
сукупної суми всіх ризиків щодо інсайдерів. 

Норматив Н10 розраховується як співвідношення сукупної заборгованості 
зобов’язань усіх інсайдерів перед банком і 100% суми позабалансових 
зобов’язань, виданих банком щодо всіх інсайдерів, та статутного капіталу банку. 
Нормативне значення коефіцієнта Н10 не повинно перевищувати 30%. 

Нормативи ліквідності (liquidity ratios) – економічні нормативи, які 
встановлює Національний банк України з метою контролю за станом ліквідності 
банків: миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової 
ліквідності (Н6). 

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) визначається як співвідношення 
високоліквідних активів до поточних зобов’язань банку. Він характеризує 
мінімальний обсяг високоліквідних активів, необхідний для забезпечення 
виконання поточних зобов’язань протягом одного операційного дня. Нормативне 
значення коефіцієнта Н4 повинно бути не менше 20%.  

Норматив поточної ліквідності (Н5) визначається як співвідношення активів 
з кінцевим строком погашення до 31 дня до зобов’язань банку з кінцевим 
строком погашення до 31 дня. Цей норматив характеризує мінімально 
необхідний обсяг активів банку для забезпечення виконання поточного обсягу 
зобов’язань протягом одного календарного місяця. Нормативне значення 
коефіцієнта Н5 повинно бути не менше 40%. 
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Норматив короткострокової ліквідності (Н6) визначається як 

співвідношення ліквідних активів до зобов’язань з кінцевим строком погашення 
до одного року. Він визначає мінімально необхідний обсяг активів для 
забезпечення виконання своїх зобов’язань протягом одного року. Нормативне 
значення коефіцієнта Н6 повинно бути не менше 60%. 

Облікова політика банку (accounting policy of a bank) – сукупність 
визначених у межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, 
які використовує банк для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання 
фінансової звітності. 

Свою облікову політику кожен банк визначає самостійно на основі 
«Положення про облікову політику банку»,відповідно до якого розроб-
ляє систему та форми управлінського обліку, внутрішньої звітності та контролю 
операцій, визначає права працівників на підписання документів, затверджує 
правила документообігу та технологію обробки облікової інформації, додаткову 
систему рахунків і регістрів аналітичного обліку. 

Облікова ставка (discount rate) – один із монетарних інструментів, за 
допомогою якого Національний банк України встановлює для банків та інших 
суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і 
розміщених грошових коштів на відповідний період. О.с. є базовою процентною 
ставкою щодо інших процентних ставок Національного банку України. О.с. 
використовується Національним банком України одночасно як засіб реалізації 
грошово-кредитної політики та орієнтир ціни на гроші. Динаміка О.с. 
характеризує основні напрями змін грошово-кредитного регулювання. 

Рівень і характер змін О.с. залежить від тенденцій економічного розвитку 
країни, макроекономічних і бюджетних процесів, стану грошово-кредитного 
ринку тощо. О.с. має підтримуватися на позитивному рівні щодо прогнозованого 
рівня інфляції, який визначається Кабінетом Міністрів України на відповідний 
рік і враховується при складанні державного бюджету. О.с. є найнижчою 
ставкою серед процентних ставок, за якими Національний банк України може 
підтримувати ліквідність банків. Розмір О.с. затверджується рішенням 
Правління Національного банку України. 

Обов’язковий фінансовий моніторинг (AML compliance) – сукупність 
заходів, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, з 
виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому 
моніторингу, ідентифікації учасників таких операцій та вивчення їх діяльності, 
ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників, обов’язкового 
звітування про них Спеціально уповноваженому органу, а також подання 
додаткової інформації про фінансові операції та їх учасників, що стали об’єктом 
фінансового моніторингу. 

Об’єктом О.ф.м. є дії з активами, пов’язані з відповідними учасниками 
фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання 
цих активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансування тероризму, а також будь-яка інформація про такі дії 
чи події, активи та їх учасників. 

Обов’язкові резерви (reserve requirements) – один із монетарних 
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інструментів для регулювання обсягів грошової маси в обігу та управління 
грошово-кредитним ринком. Обов’язковому резервуванню підлягають усі 
залучені банком кошти, за винятком коштів, залучених від банків-резидентів, 
міжнародних фінансових організацій та коштів, залучених на 
умовах субординованого боргу. Банки України формують О.р., виходячи із 
встановлених Національним банком України нормативів обов’язкового 
резервування до зобов’язань щодо залучених банком коштів. Національний банк 
України може встановлювати для різних видів зобов’язань диференційовані 
нормативи О.р. залежно від: строку залучення коштів (короткострокові 
зобов’язання банку, довгострокові зобов’язання банку); виду зобов’язань у 
розрізі валют (національна, іноземна, в т. ч. в банківських металах); суб’єктів 
(юридичні/фізичні особи, резиденти/ нерезиденти). 

Для всіх банків установлюється єдиний порядок визначення та 
формування О.р. Залежно від стану грошово-кредитного ринку та прогнозу його 
подальшого розвитку Правління Національного банку України приймає окремі 
рішення щодо: звітного періоду резервування; нормативів О.р.; складу 
зобов’язань банку (об’єкта резервування), щодо яких установлюються 
нормативи О.р.; обсягу О.р., який має щоденно на початок операційного дня 
зберігатися на кореспондентському рахунку банку в Національному банку 
України; порядку формування та зберігання коштів О.р. на окремому рахунку в 
Національному банку України. 

Формування та зберігання банками коштів О.р. здійснюється в грошовій 
одиниці України на кореспондентському рахунку банку в Національному банку 
України та/або на окремому рахунку в Національному банку України. За 
залишками коштів О.р., що перераховані банками на окремий рахунок у 
Національному банку України, Національний банк нараховує проценти в 
установленому ним порядку за умови дотримання банком порядку формування 
та зберігання О.р. 

Овердрафт (overdraft) – форма короткострокового кредиту в межах 
встановленого банком ліміту, що дозволяє здійснювати розрахунки, коли у 
клієнта на поточному рахунку недостатньо коштів. За умов О.кредитування бан-
ком розрахункового рахунку клієнта здійснюється для оплати розрахункових 
документівпри нестачі або відсутності на розрахунковому рахунку клієнта-
позичальника коштів. Банк списує кошти з рахунку клієнта в повному обсязі, 
тобто автоматично надає клієнту кредит на суму, що перевищує залишок 
коштів. О. відрізняється від звичайного кредиту тим, що для погашення 
заборгованості спрямовуються всі кошти, що надходять на рахунок клієнта. 

Овернайт (overnight) – один із різновидів кредиту, як правило, 
міжбанківського та кредиту рефінансування центрального 
банку. Кредит О. надається на найкоротший термін – до наступного робочого 
дня. Найчастіше кредит О. банки використовують для підтримки своєї 
ліквідності з метою виконання економічних нормативів Національного банку. 

Кредити О. у рамках рефінансування банкам може надавати Національний 
банк України за оголошеною процентною ставкою на основі постійно діючої 
лінії рефінансування. Метою таких кредитів є згладжування тимчасових 
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коливань ліквідності банків і оперативне регулювання грошово-кредитного 
ринку. Процентна ставка за кредитами О. визначається Національним банком 
України на основі облікової ставки з урахуванням поточної ситуації на грошово-
кредитному ринку, аналізу процентних ставок на міжбанківському ринку та 
можливостей пропозиції щодо випуску центральним банком в обіг коштів. 
Розмір процентної ставки за кредитом О. є фіксованим та диференціюється 
залежно від забезпечення кредиту. 

За кредитами О. Національний банк України встановлює дві ставки: а) для 
кредитів О. під забезпечення та б) кредитів О. без забезпечення (бланковий). 
Процентна ставка за кредитом О. без забезпечення є найвищою процентною 
ставкою Національного банку України. 

Операції на відкритому ринку (open market operations) – купівля/продаж 
казначейських зобов’язань Національним банком України, а також інших цінних 
паперів (крім цінних паперів, що підтверджують корпоративні права) та 
боргових зобов’язань, визначених Правлінням Національного банку. 

Відкритим вважають ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-
продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та 
позичальниками, і коли кошти внаслідок продажу цінних паперів на такому 
ринку надходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітента. 
Відкритий ринок використовується центральними банками для купівлі-продажу, 
як правило, короткострокових державних цінних паперів з метою регулювання 
грошової маси. Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, 
внаслідок продажу – зменшується. 

Національний банк України, враховуючи стан грошово-кредитного ринку 
проводить операції купівлі (продажу) інших цінних паперів на відкритому ринку 
з метою регулювання грошово-кредитного ринку, активізації проведення 
міжбанківських операцій з цінними паперами, а також для сприяння 
встановленню котирувальних цін на них здійснює операції з державними 
облігаціями України. З метою регулювання грошово-кредитного 
ринку Національний банк України може здійснювати операції з купівлі/продажу 
державних облігацій України шляхом участі в торгах, які проводять організатори 
торгівлі цінними паперами, що офіційно зареєстровані відповідно до 
законодавства, а також на позабіржовому ринку. З метою сприяння 
встановленню котирувальних цін на державні цінні папери Національний банк 
України може здійснювати продаж державних облігацій України, що є в його 
портфелі, з обов’язковою гарантією їх викупу у власників у будь-який час за 
встановленою ціною протягом кожного наступного дня до часу їх обігу поза 
Національним банком України. 

Операції РЕПО (repurchase agreement) – операції, що здійснюються між 
Національним банком України та банками з державними облігаціями України та 
банківськими металами. О.р. можуть здійснюватися лише з тими державними 
облігаціями, строк погашення яких не припадає на строк проведення операції. 

Національний банк України здійснює О.р. шляхом безпосередньої 
домовленості з банком щодо купівлі/продажу державних облігацій України та 
проведення тендера заявок банків щодо участі в О.р. з 
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державними облігаціями України. За умови проведення О.р., що здійснюється 
шляхом безпосередньої домовленості з банком, Національний банк вибирає тих 
учасників, які пропонують найвищий процентний дохід. У разі проведення 
тендера щодо участі в О.р. задовольняються заявки банків, що є 
найсприятливішими за обсягами операцій або ціновими параметрами. 

Національний банк України може проводити з банками О.р. двох видів. 
1. Прямого репо – кредитна операція, що ґрунтується на двосторонньому 

договорі про купівлю Національним банком державних облігацій України з 
портфеля банку або банківських металів (перша частина договору репо) з 
подальшим зобов’язанням банку викупити державні облігації України або 
банківські метали (друга частина договору репо) за обумовленою ціною на 
обумовлену дату. Зобов’язання щодо виконання другої частини договору репо у 
сторін договору виникає тільки за умови повного виконання ними зобов’язань за 
першою частиною договору. Національний банк може проводити операції 
прямогорепо з державними облігаціями України шляхом проведення тендера 
заявок банків щодо участі в операціях прямого репо або шляхом безпосередньої 
домовленості з банком, а операції прямого репо з банківськими металами – 
тільки шляхом безпосередньої домовленості з банком і за ініціативою банку та за 
умови, що банківські метали банку перебувають на відповідальному зберіганні в 
Національному банку України. 

2. Зворотного репо – депозитна операція, що ґрунтується на 
двосторонньому договорі про продаж Національним банком зі свого портфеля 
державних облігацій України з одночасним зобов’язанням зворотного їх викупу 
у банків за обумовленою в договорі ціною та на обумовлену дату. Національний 
банкможе проводити операції зворотного репо з державними облігаціями 
України шляхом безпосередньої домовленості з банками. 

Національний банк України може здійснювати тільки операції 
строкового репо (строк операції чітко визначений), але не більше ніж на 90 
календарних днів. 

За операцією прямого репо ціною купівлі Національним банком державних 
облігацій є їх справедлива вартість, але не вища, ніж номінальна вартість цих 
цінних паперів, а ціною купівлі банківських металів є ціна банківських металів, 
перерахована за офіційним курсом банківських металів на день укладення 
договору прямого репо. Ціна зворотного продажу Національним банком України 
державних облігацій або банківських металів залежить від ціни, визначеної 
в першій частині операції репо та строку цієї операції, а також від дохідності за 
державними облігаціями, облікової ставки Національного банку, процентних 
ставок за кредитами та депозитами на міжбанківському ринку, середньозваженої 
процентної ставки за кредитами рефінансування під забезпечення державними 
облігаціями, які діяли у відповідному періоді. При проведенні операції 
зворотного репо для визначення ціни продажу (купівлі) державних облігацій 
Національний банк орієнтується на процентні ставки за власними борговими 
зобов’язаннями, процентні ставки за депозитами на міжбанківському ринку та 
дохідність за державними облігаціями України. Процентний дохід (витрати) 
обумовлений та є фіксованим на час проведення О.р. 
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Операційна каса (cash office) – пiдроздiл банку, який виконує операції з 

касового обслуговування клієнтів. До складу О.к. входять прибуткові та 
видаткові каси, каси для розміну грошей, вечiрнi каси, касиперерахування 
готівки, сховища. Прибуткові каси здійснюють приймання та перерахування 
готівки протягом операційного дня. Приймання грошей проводиться від 
підприємств, організацій, установ, населення, а також виручки торговельних 
підприємств для зарахування коштів на банківські рахунки. Видаткові каси 
видають готівку із каси банку підприємствам, організаціям, установам, 
індивідуальним позичальникам, які одержують позички в банку, вкладникам, а 
також фізичним особам, які одержують готівку з власних поточних рахунків. 
Вечірня каса приймає від підприємств, організацій готівку після 
закінчення операційного дня, а також інкасаторські сумки з 
готівкою вiд інкасаторів банку. Каси перерахування готівки здійснюють 
перерахування, сортування та пакування готівки, яка надходить вiдпідприємств, 
організацій та банків. Перерахування готівки проводиться касирами 
лічильних бригад касиперерахування. Кожну бригаду очолює контролер. 
Працівники каси перерахування несуть повну матеріальну вiдповiдальнicтъ за 
доручені їм цiнностi. Залежно від видів і кількості послуг банки можуть 
створювати каси з приймання комунальних платежів, вкладні 
каси, каси з реалiзацiї пам’ятних i ювілейних монет тощо. Надлишок грошей 
із О.к. банків передається до оборотної каси вiдповiдного територіального 
управління Національного банку України. У разi потреби банку 
в готiвцi (підкріплення), вона надходить доО.к. банку із оборотної каси 
територіального управління Національного банку. 

Операційний час (banking transaction hours) – частина операційного дня 
банку або іншої установи - учасника платіжної системи, протягом якої 
приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути 
оброблені, передані та виконані цим банком протягом цього ж робочого дня. 
Тривалість операційного часу встановлюється банком або іншою установою - 
учасником платіжної системи самостійно та закріплюється в їх внутрішніх 
нормативних актах. 

Операційні доходи (operating income) – надходження, отримані банком у 
результаті здійснення операцій чи надання послуг своїм 
клієнтам. О.д. складаються з процентних (отримані проценти) та непроцентних 
(чисте позитивне сальдо) доходів від торговельних операцій на валютному ринку 
та ринку цінних паперів; дивідендів; доходів від фінансового лізингу; отриманих 
штрафів тощо. До складу О.д. не включають доходи, отримані від продажу 
основних засобів, доходи неопераційних підрозділів (їдальні, гуртожитки), 
штрафи та пені, отримані за господарськими операціями. У міжнародній 
практиці до О.д.також не включають отримані дивіденди від вкладень у дочірні 
компанії та доходи вiд оперативного лізингу основних засобів і нематеріальних 
активів. Основною статтею О.д. вітчизняних банків є процентні доходи. Їх 
частка в структурі доходів окремих банків складає 70–85%. Найбільша питома 
вага в структурі О.д. належить доходам, одержаним від надання кредитів. Частка 
доходів вітчизняних банків від операцій з цінними паперами, на відміну від 
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зарубіжних банків, залишається відносно низькою, що є наслідком недостатньої 
розвиненості вітчизняного фондового ринку. 

Основна функцій Національного 
банкуУкраїни (main task of the National Bank of Ukraine) – забезпечення 
стабільності грошової одиниці України. При виконанні своєї основної функції 
Національний банк України має виходити із пріоритетності досягнення та 
підтримки цінової стабільності в державі. 

Національний банк України в межах своїх повноважень сприяє стабільності 
банківської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню основної цілі. 

Національний банк України також сприяє додержанню стійких темпів 
економічного зростання та підтримує економічну політику Кабінету Міністрів 
України за умови, що це не перешкоджає досягненню попередніх цілей. 

Пасивні операції (liability-side transactions) – операції, за допомогою яких 
банки формують свої фінансові ресурси для проведення кредитних, 
інвестиційних та інших активних операцій. Завдяки П.о.формуються власні, 
залучені та запозичені кошти банку. До П.о. належать: розміщення акцій банку, 
залучення вкладів, отримання кредитів від центрального банку та на 
міжбанківському ринку, випуск банківських облігацій, векселів та інших 
зобов’язань. Результати П.о. відображаються у пасиві балансу банку. Часто 
під П.о. розуміють лише залучення коштів на вклади та в позики, тобто операції 
з формування ресурсів банку, необхідних йому понад суму власного 
капіталу. П.о., пов’язані з розміщенням акцій чи залученням внесків засновників, 
відрахуваннями з поточного і нерозподіленого прибутку, сприяють збільшенню 
власного капіталу банку. Грошові кошти, які банки одержують шляхом 
приймання вкладів (депозитів), є залученими коштами. Таке залучення коштів 
називають депозитним. Кошти, одержані шляхом випуску облігацій або інших 
зобов’язань чи на основі запозичень на міжбанківському ринку, в центральному 
банку, називають запозиченими коштами. Запозичені кошти найчастіше 
залучаються для підтримки ліквідності та платоспроможності банку. Інколи 
практики називають процес залучення ресурсівфондуванням. 

У П.о. центральних банків переважає випуск банкнот, у інвестиційних – 
випуск i розміщення цінних паперів, а в ощадних – залучення депозитів. 

Пеня(fine, penalty; пеня) – фінансова санкція за несвоєчасне виконання 
грошового зобов’язання. 

Переказ грошей (fund transfer) – рух певної суми коштів з метою її 
зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в готівковій формі. 
Ініціатор та отримувач можуть бути однією й тією ж особою. 

Неналежний П.к. – рух певної суми коштів, внаслідок якого з вини 
ініціатора переказу, який не є платником, відбувається її списання з рахунка 
неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача 
чи видача йому суми переказу в готівковій чи майновій формі. 

Перехідний банк (transition bank) – банк, створений у процесі виведення 
неплатоспроможного банку з ринку, номінальним власником і управителем 
акцій якого є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб до дня продажу цього 
банку інвестору – особі, яка виявила намір і надала ФГВФО письмове 
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зобов’язання про придбання акцій (паїв) неплатоспроможного банку або П.б. в 
процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку. 

ПІН-код (персональний ідентифікаційний номер) - секретний код, відомий 
лише власнику платіжної картки і необхідний для здійснення операцій із 
використанням платіжної картки. 

Плаваюча процентна ставка (floating interest rate; плавающая процентная 
ставка) – процентна ставка за середньо-, і довгостроковими кредитами, розмір 
якої може змінюватись банком в односторонньому порядку та в строки 
передбачені умовами кредитного договору. 

Платіжна вимога (payment request; payment demand order) – розрахунковий 
документ, що містить вимогу стягувача, а при договірному списанні –
 отримувача до обслуговуючого платника банку здійснити без погодження з 
платником переказ визначеної суми коштів з рахунка платника на рахунок 
отримувача. Платіжна вимога-доручення – розрахунковий документ, що містить 
вимогу отримувача безпосередньо до платника сплатити суму коштів та 
доручення платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної 
платником суми коштів зі свого рахунка на рахунок отримувача. Переваги 
використання платіжних вимог-доручень полягають у простоті документообігу 
та можливості здійснювати оплату проти документів, а не проти товару, що 
прискорює розрахунки. 

Платіжна картка (payment card) – електронний платіжний засіб у вигляді 
емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду 
картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка 
платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і 
послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, 
отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а 
також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором. 

Залежно від умов, за якими здійснюються платіжні операції з 
використанням платіжної картки, можуть застосовуватися дебетова, дебетово-
кредитна та кредитна платіжні схеми. 

Дебетова схема передбачає здійснення користувачем платіжних операцій з 
використанням платіжної картки в межах залишку коштів, які обліковуються на 
його рахунку. 

Під час застосування дебетово-кредитної схеми користувач здійснює 
платіжні операції з використанням платіжної картки в межах залишку коштів, 
які обліковуються на його рахунку, а в разі їх недостатності або відсутності - за 
рахунок наданого банком кредиту. 

Платіжна організація – юридична особа, що визначає правила роботи 
платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності 
платіжної системи та несе відповідальність згідно з Законом України «Про 
платіжні системи та переказ коштів в Україні» та договором. 

Платіжна система (payment institution) – платіжна організація, учасники 
платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при 
проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов’язковою 
функцією, що має виконувати П.с. 
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Внутрішньодержавна П.с. - П.с., в якій платіжна організація є резидентом та 

яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу коштів виключно 
в межах України. 

Міжнародна П.с. - П.с., в якій платіжна організація може бути як 
резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох 
і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної 
системи, у тому числі з однієї країни в іншу. 

Платіжне доручення (payment order) – розрахунковий документ, який 
містить доручення платника банку, здійснити переказ визначеної в ньому суми 
коштів зі свого рахунка на рахунок отримувача. 

Платіжне розпорядження (payment instruction) – розпорядження або 
повідомлення з вимогою про переказ грошових коштів (у формі грошової 
вимоги) за розпорядженням одержувача грошових коштів. Розпорядження може 
стосуватися або кредитового, або дебетового переказу. П.р. також називають 
платіжною інструкцією. 

Платіжний інструмент (payment instrument) – засіб певної форми на 
паперовому, електронному чи іншому носії інформації, який використовується 
для ініціювання переказів. До платіжних інструментів належать документи на 
переказ та електронні платіжні засоби. 

Платоспроможність (solvency) – спроможність банку виконати законні 
вимоги кредиторів. П.характеризується рівнем забезпеченості фінансових 
зобов’язань банку власним капіталом. Коефіцієнт П.банку розраховується як 
відношення власного капіталу банку до активів, зважених на ризик. 
Неплатоспроможність банку визначається як його неспроможність протягом 
одного місяця в повному обсязі виконати законні вимоги кредиторів через 
відсутність коштів або зменшення розміру капіталу банку до суми, що становить 
менше третини суми, встановленої Національним банком як мінімально 
необхідної. 

Поняття П., як і поняття ліквідності характеризують здатність банку 
виконувати свої фінансові зобов’язання. Відмінність полягає в тому, що П. 
передбачає виконання зобов’язань за рахунок власного капіталу, тоді як 
ліквідність – повне виконання всіх зобов’язань банківської установи. 

Пов’язана особа (related party) – фізична особа, яка за своїм службовим 
статусом, родинними зв’язками або майновим станом пов’язана з діяльністю та 
управлінням банком і може одержати певні матеріальні переваги в процесі 
виконання банком своїх функцій. 

П.о. можуть бути: 1) керівники банку; 2) власники істотної участі в 
банку; 3) близькі родичі, чоловік, жінка, діти, батьки керівника або власника 
істотної участі в банку; 4) афілійовані особи банку, керівники та власники 
істотної участі в афілійованих особах, а також їх близькі родичі. 

Угоди, що здійснюються з П.о., не можуть передбачати більш сприятливі 
умови, ніж угоди, укладені банком з іншими особами. Угоди, укладені банком 
із П.о. на умовах, сприятливіших за звичайні, визнаються судом недійсними з 
моменту їх укладення. 

Більш сприятливими умовами визначаються: 1) прийняття меншого 
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забезпечення виконання зобов’язань, ніж вимагається від інших клієнтів; 2) 
придбання у П.о. майна низької якості чи за завищеною ціною; 3) здійснення 
інвестиції у цінні папери П.о., яку банк не здійснив би в інше підприємство; 4) 
оплата товарів та послуг пов’язаної особи за цінами вищими, ніж звичайні або за 
таких обставин, коли такі самі товари і послуги іншої особи взагалі не були б 
придбані. 

Банк може укладати угоди з П.о., які передбачають нарахування відсотків та 
комісійних на здійснення банківських операцій, які менші звичайних, та 
нарахування відсотків за вкладами і депозитами, які більші звичайних, у разі, 
якщо прибуток банку дозволяє здійснювати це без шкоди для фінансового 
розвитку банку. 

Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для: 1) погашення 
цією особою будь-яких зобов’язань перед П.о. банку; 2) при-д-
бання активів П.о. банку; 3) придбання цінних паперів, розміщених чи 
підписаних П.о. банку, за винятком продукції, що виробляється цією особою. 

POS-термінал – електронний пристрій, за допомогою якого держатель 
платіжної картки має змогу сплатити за товари, послуги або отримати готівку в 
касах уповноважених банків. В результаті проведеної операції, держатель картки 
обов'язкового отримує чек. 

Поручительство (guarantee) – спосіб забезпечення виконання зобов’язань, 
відповідно до якого поручитель повністю або частково бере на себе 
відповідальність у разі настання передбаченого випадку виконати перед 
кредитором зобов’язання боржника. 

П. можна розглядати як різновид фінансової гарантії. 
Відношення П. регулюються положеннями розділу «Зобов’язальне право» 

Цивільного кодексу України, згідно з яким договір поруки укладається між 
поручителем, боржником і кредитором виключно в письмовому вигляді. 

З правової точки зору договір поруки створює зобов’язання для поручителя, 
а тому його зобов’язальною стороною є саме поручитель. Іншою стороною 
договору поручительства може бути кредитор за основним зобов’язанням або 
інша особа, включаючи боржника. 

Відповідно до ст. 554 Цивільного кодексу України боржник і поручитель 
відповідають перед кредитором солідарно. 

Особливість П. полягає в тому, що зобов’язання за договором поруки має 
характер додаткового(акцесорного) по відношенню до основного зобов’язання. 
Це означає, що припинення основного зобов’язання одночасно припиняє дію 
договору поруки. 

Відносини поручительства оформлюються шляхом укладання 
договору П. 

У вітчизняній банківській практиці при кредитуванні фізичних осіб 
(споживче, іпотечне кредитування) банки з метою додаткового забезпечення 
наданого кредиту можуть залучати поручителів боржника для солідарної 
відповідальності в разі неможливості виконання основним позичальником своїх 
зобов’язань. Зазвичай, такими поручителями стають близькі родичі або друзі 
позичальника, яким останній не сплачує ніяких коштів. 
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Поточний рахунок (current account) – вид банківського рахунка, який 

відкривається банками юридичним i фізичним особам на договірній основі для 
зберігання грошових коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за 
допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог 
законодавства України. П.р. відкривається підприємствам усіх видів і форм 
власності, їх відокремленимпiдpоздiлам, а також фізичним особам – суб’єктам 
підприємницької діяльності для зберігання грошових коштів і здійснення всіх 
видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства. 

До поточних рахунків також належать: 1) рахунки за спеціальними 
режимами використання, які відкриваються у випадках, передбачених законами 
України або актами Кабінету Міністрів України; 2) поточні рахунки типу «Н», 
відкриті в національній валюті офіційним представництвам і представництвам 
юридичних осіб – нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю 
на території України; 3) поточні рахунки типу «П», відкриті в національній 
валюті постійним представництвам; 4) поточні (накопичувальні) рахунки 
виборчих фондів; 5) інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-
інвесторам для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для 
повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших 
коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні. 

П.р. фізичним особам – не суб’єктам підприємницької діяльності 
відкриваються як вклади до запитання i використовуються їх власниками для 
здійснення розрахункових операцій як i П.р. юридичних осіб. 

Порядок відкриття i закриття П.р. регламентується Національним банком, а 
конкретні умови визначаються банками, які такі рахунки відкривають. 
Власник П.р. самостійно розпоряджається коштами, які на ньому розміщено, та 
може зняти з цього рахунка суму, що не перевищує фактичний залишок. У разі 
потреби в коштах, що перевищує суму залишку, використовують П.р. з 
овердрафтом і контокорентні рахунки. Інколи такі рахунки відносять до 
кредитних.  

Підприємства мають право відкривати кілька різних рахунків, один з яких 
визначається головним. В окремих країнах замість одного П.р. використовують 
два окремі рахунки – поточний і розрахунковий. 

Прибуток банку (bank’s profit) – перевищення доходів банку над 
витратами. П.б. формується врезультаті здійснення кредитних, розрахункових, 
грошових операцій та інших видів діяльності банку. 

Доходи банку складаються з: відсотків за надані кредити; відсотків, 
сплачених банками-кореспондентами;плати за розрахункове та касове 
обслуговування клієнтів; позитивної курсової різниці від операцій в іноземній 
валюті; доходів від операцій з цінними паперами; доходів від факторингових, 
лізингових, трастових операцій, інформаційних, консультаційних послуг; 
відшкодування клієнтами поштових, телеграфних витрат; доходів від участі в 
діяльності інших організацій та ін. 

Витрати банку складаються з: виплати відсотків за пасивними операціями 
(за поточними та депозитними рахунками, облігаціями, депозитними 
сертифікатами); плата за кредитні ресурси, одержані від інших банків і від 
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центрального банку; оплати послуг з кореспондентських відносин; комісії за 
операціями з іноземною валютою; витрат на інкасацію виручки; оплати послуг 
(обчислювальних центрів, аудиторських, поштових, телеграфних); витрат на 
підготовку та підвищення кваліфікації кадрів; витрат на рекламу; 
амортизаційних відрахувань основних фондів; витрат, пов’язаних з 
виготовленням і впровадженням платіжно-розрахункових документів; платежів 
зі страхування майна та діяльності банків; витрат на утримання апарату; інших 
витрат (збитки від списання безнадійної заборгованості клієнтів, штрафи, 
сплачені за порушення правил ведення операцій тощо). 

Балансовий П.б. також включає прибуток госпрозрахункових підприємств 
банків. Прибуток, що залишився після сплати податків (чистий прибуток), 
використовується для виплати дивідендів, формування резервного фонду, фонду 
розвитку, матеріальне стимулювання. 

Проблемний банк(problem bank)  – банк, що відповідає хоча б одному з 
таких критеріїв: 1) банк допустив зменшення розміру регулятивного капіталу 
та/або нормативів капіталу банку, встановленого законом та/або нормативно-
правовими актами Національного банку України, на 10 і більше відсотків 
протягом звітного місяця; 2) банк не виконав вимогу вкладника або іншого 
кредитора, строк якої настав п’ять і більше робочих днів тому; 3) системне 
порушення банком законодавства, що регулює питання запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму; 4) банк порушив вимоги законодавства щодо порядку 
подання та/або оприлюднення звітності, в тому числі подав Національному 
банку України та/або оприлюднив недостовірну звітність, що призвело до 
суттєвого викривлення показників фінансового стану банку; 5) систематичне 
незабезпечення ефективності функціонування та/або адекватності системи 
управління ризиками, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших 
кредиторів банку. 

Національний банк України має право віднести банк до 
категорії П.б.з інших підстав, визначених нормативно-правовими актами. П.б. 
повинен перебувати під посиленим контролем Національного банку України. 

 

Пролонгація (prolongation; пролонгация) – 1) відстрочка; 2) продовження 
строку/терміну дії договору тощо. 

Процентна політика Національного 
банку (interest rate policy of the national bank) – один із інструментів грошово-
кредитної політики Національного банку України, який використовується з 
метою регулювання попиту та пропозиції на грошові кошти шляхом зміни 
процентних ставок за своїми операціями та шляхом надання рекомендацій щодо 
встановлення процентних ставок за активними та пасивними операціями банків 
(індикативні ставки) з метою впливу на процентні ставки суб’єктів грошово-
кредитного ринку та дохідність фінансових операцій. 

Процентна ставка – встановлений розмір плати за розміщені чи залучені 
кошти, що встановлюється Національним банком як важіль впливу на 
економічні процеси, застосовується у сферах економіки, банківської та 
зовнішньоекономічної діяльності, а також як інструмент антиінфляційних 



 148 
заходів. 

З метою ефективного управління грошово-кредитним ринком, обсягами 
грошової маси в обігу, виконання функції кредитора останньої інстанції 
Національний банк встановлює за своїми операціями такі процентні ставки: 
облікову; за кредитами овернайт; рефінансування; за стабілізаційними 
кредитами; за депозитамиовернайт; ставки залучення тимчасово вільних коштів 
банків. 

Процентні ставки за своїми операціями Національний банк оголошує 
щоденно. 

Процентна ставка (interest rate; процентная ставка) – встановлена банком 
ставка, за якою у визначені в договорі строки виплачуються проценти; її розмір, 
як правило, встановлюють у річному обчисленні відповідно до одиниці 
використаного капіталу (позики, суми боргу). 

Процентний дохід (interest income) – дохід, що виплачується за 
користування фінансовими коштами, виражений у вигляді річної процентної 
ставки. П.д. виплачується власникам фінансових інструментів, дохідність яких 
визначається в процентах. 

 

Процесінговий центр – стороння організація, яка здійснює процесинг 
операцій з платіжними картками (авторизація, кліринг, списання, технічна 
підтримка платіжних карток тощо). 

Процесинг – діяльність, яка включає в себе виконання авторизації, 
моніторинг, збір, оброблення, зберігання й надання членам платіжної системи та 
розрахунковому банку платіжних повідомлень за операціями з платіжними 
картками.  

Рахунок ЛОРО (loro account) – рахунок, відкритий банком своєму банку-
кореспонденту, на якому відображаються всі операції, що здійснюються за його 
дорученням. Походить від італ. loro conto – «Ваш рахунок у нас». При 
встановленні кореспондентських відносин передбачається валюта рахунка, 
умови платежів у межах наявних на рахунку сум чи можливий овердрафт тощо. 
Зазвичай, за рахунками лоро нараховуються проценти та комісійна винагорода за 
виконання доручень. 

Інколи Р.л. розглядають як вид кореспондентського рахунка за 
міжнародними розрахунками, який відкривається у вітчизняному банку на ім’я 
іноземного банку. 

Рахунок НОСТРО (nostro account) – кореспондентський рахунок банку, 
відкритий у банку-кореспонденті, на якому відображуються всі взаємні платежі. 
Походить від італ. nostro conto – «наш рахунок у Вас». Умови 
ведення Р.н. обговорюються при встановленні кореспондентських відносин між 
двома банками: визначається валюта рахунка, умови платежів у межах наявних 
на рахунку сум чи в порядку овердрафту, комісійні тощо. Зазвичай, при 
веденні Р.н. нараховуються проценти та комісійна винагорода за виконання 
доручень. 

Регулювання ліквідності банків (adjustment of banks’ liquidity) – механізм, 
який використовує Національний банк України з метою управління грошово-
кредитним ринком у межах визначених монетарних параметрів. 
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Для Р.л.б. Національний банк України з урахуванням поточної ситуації на 
грошово-кредитному ринку застосовує такі інструменти: операції з 
рефінансування (постійно діюча лінія рефінансування для надання банкам 
кредитів овернайт, кредити рефінансування); операції репо (операції 
прямого репо та зворотного репо); операції з власними борговими зобов’язання-
ми (депозитні сертифікати та овернайт до 90 днів); операції з державними 
облігаціями України. 

Регулятивний капітал (regulatory capital) – один із найважливіших 
показників діяльності 
банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків 
різноманітних ризиків, які банки беруть на себе у процесі своєї діяльності, та 
забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості та стабільності банківської 
діяльності. Р.к. банку складається із основного та додаткового капіталу. 

Основний капітал банку включає статутний капітал і розкриті резерви, які 
створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу 
акцій та додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд 
покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні 
банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних 
активів. Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні 
відповідати наступним критеріям: 1) відрахування до фондів мають 
здійснюватися з прибутку після оподаткування або з прибутку до оподаткування, 
скоригованого на всі потенційні податкові зобов’язання; 2) фонди та рух коштів 
до них і з них повинні окремо розкриватись у опублікованих звітах банку; 3) 
фонди повинні бути в розпорядженні банку для покриття збитків з метою 
необмеженого та негайного використання в разі появи збитків; 4) збитки не 
можуть безпосередньо покриватися з фондів, а повинні проводитися через 
рахунок прибутків і збитків. 

Додатковий капітал, за умови затвердження Національним банком України, 
може включати: 1) нерозкриті резерви (крім того факту, що такі резерви не 
відображаються в опублікованому балансі банку, вони повинні мати таку саму 
якість і природу, як і розкритий капітальний резерв); 2) резерви переоцінки 
(основні засоби та нереалізована вартість «прихованих» резервів переоцінки в 
результаті довгострокового перебування у власності цінних паперів, 
відображених у балансі за історичною вартістю їх придбання); 3) гібридні 
(борг/капітал) капітальні інструменти, які повинні відповідати таким критеріям: 
вони є незабезпеченими банком, субординованими та повністю сплаченими; 
вони не можуть бути погашені за ініціативою власника; вони можуть вільно 
брати участь у покритті збитків без пред’явлення банку вимоги про припинення 
торгових операцій; вони дозволяють відстрочення обслуговування зобов’язань 
щодо сплати відсотків, якщо рівень прибутковості не дозволяє здійснити такі 
виплати; 4) субординований борг (звичайні незабезпечені банком боргові 
капітальні інструменти, які за умовами договору не можуть бути вилучені з 
банку раніше 5 років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються 
інвестору після погашення претензій всіх інших кредиторів). При цьому 
сума субординованого боргу, включеного в капітал, щорічно зменшується на 
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20% її первинного розміру протягом п’яти останніх років дії договору. В разі, 
якщо субординований борг наданий в іноземній валюті першої групи 
Класифікатора іноземних валют Національного банку України, він враховується 
при розрахунку капіталу за офіційним валютним (обмінним) курсом 
Національного банку України, встановленим на звітну дату. 

Національний банк України має право визначати своєю постановою інші 
складові додаткового капіталу, а також умови та порядок його формування. 
Додатковий капітал не може бути більш як 100% основного капіталу. 

Банк не має права без згоди Національного банку України зменшувати 
розмір Р.к. нижче мінімально встановленого рівня. Р.к. банку не може бути 
меншим за статутний капітал. Ця вимога не поширюється на новостворений банк 
протягом одного року з дня отримання ним банківської ліцензії. Забороняється 
використовувати для формування капіталу банку бюджетні кошти, якщо вони 
мають інше цільове призначення. 

Відповідно до чинного законодавства мінімальний розмір Р.к. (Н1) має 
становити 200 млн. грн. Розмір Р.к.банку не може бути меншим, ніж його 
статутний капітал. 

Резерви під втрати за активними операціями (Assets Provisions) – резерви 
під можливі збитки від проведення активних операцій, які мають певну 
ймовірність виникнення. Суму таких резервів визначають як частину вартості 
негативно класифікованих активів, яку банк з певною мірою достовірності, на 
основі попереднього досвіду, може вважати втраченою і відтак відносить на 
витрати своєї діяльності. З точки зору обліку резерви є контрактивним 
регулюючим рахунком, який зменшує облікову вартість активів. Резерви під 
втрати за активними операціями не включаються до капіталу банку. Ці резерви 
складаються з резервів під кредитні ризики, резервів під нараховані доходи, 
резервів під дебіторську заборгованість та резервів під кореспондентські 
рахунки. 

Рейтинг банку (bank’s rating) – позиція банку на ринку залежно від певних 
параметрів і показників діяльності, фінансового стану, виконання економічних 
нормативів, вимог законодавства тощо. ВизначенняР. є одним із методів аналізу, 
який дозволяє одержати комплексну оцінку фінансового стану банків і порівняти 
їх між собою. 

З метою встановлення Р. розробляються певні системи кількісних і якісних 
показників діяльності банку, методики їх розрахунку, порядок обробки даних, їх 
інтерпретації тощо. Рейтинговий підхід передбачає встановлення кількох рівнів 
(груп, категорій) фінансового стану та інших параметрів діяльності банку, тісно 
пов’язаних між собою. 

Такі системи називають системами рейтингування. Кінцевим результатом 
рейтингової оцінки є віднесення певного банку до тієї чи іншої групи, а для 
державних рейтингових систем – ще й розроблення рекомендацій щодо 
подальшої діяльності банків. 

На практиці використовують три основні методи побудови Р.: номерний, 
бальний та індексний. 

Найвідомішими системами рейтингування банків є системи, розроблені 
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світовими лідерами у цій сфері – рейтинговими 
компаніями Standard& Poor’s, Moody’s Investors Service та Fitch Ratings. 

Національний банк визначає Р. банків за результатами кожної інспекційної 
перевірки. Базовим вважають рейтинг, визначений за результатами останньої 
інспекційної перевірки банку. 

Поряд з рейтингуванням банків Національним банком існує система 
внутрішніх банківських Р. Внутрішні Р.– це стандартизована оцінка 
індивідуального кредитного ризику, яка виражається як узагальнений показник, 
що має літерну або цифрову семантику. Банк визначає рейтинг контрагента 
самостійно, на підставі внутрішньої методології. 

Рекапіталізація (recapitalization) – термін використовується переважно для 
характеристики процесу зміни або відновлення статутних капіталів банків або 
інших фінансових установ (від лат. re – повторна дія)– 1) зміна структури 
капіталу банку чи фінансової установи шляхом конвертації цінних паперів, 
наприклад, заміни облігацій акціями; 2) передача на основі відповідних 
процедур всіх або частини акцій банку чи фінансової установи іншим власникам; 
3) викуп державою банків шляхом обміну їх активів на облігації внутрішньої 
державної позики з подальшою їх монетизацією центральним банком. 
Наприклад, Р. державою в 2009 р. комерційних банків «Київ», «Родовідбанк» і 
«Укргазбанк», внаслідок чого фактично відбулася їх націоналізація. 

Рентабельність (rate of return) – відносний показник економічної 
ефективності, який відображає рівень ефективності використання ресурсів і 
капіталу банку. Коефіцієнт Р. розраховується як відношення операційного 
прибутку до активів, ресурсів або потоків, що її формують. Р. може бути 
виражена показниками прибутку в розрахунку на одиницю вкладених коштів або 
показниками прибутку, що міститься в кожній одержаній грошовій одиниці. 
Основними показниками, що характеризують Р. банківської діяльності, є ROA, 
ROE. 

ROA (Return on Assets) – показник Р. використання активів банку. 
Розраховується як відношення прибутку банку після оподаткування на звітну 
дату до середньої вартості використовуваних банком активів за відповідний 
період і виражається у процентах. 

ROE (Return on Equity) – показник Р. використання статутного капіталу 
банку. Розраховується як відношення прибутку банку після оподаткування на 
звітну дату до середньої вартості балансового капіталу за відповідний період і 
виражається у процентах. 

Реорганізація банку (reorganization of a bank) – злиття, приєднання, поділ, 
виділення банку, перетворення його організаційно-правової форми, наслідком 
яких є передача, прийняття майна банку, коштів, прав і обов’язків 
правонаступниками. 

Рефінансування (refinancing) – операції з надання банкам кредитів у 
встановленому Національним банком порядку. Основною метою Р. є 
регулювання ліквідності банків на виконання Національним банком функції 
кредитора останньої інстанції. Для цього Національний банк використовує такі 
кредити Р.: 1) постійно діюча лінія рефінансування для надання банкам 
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кредитів овернайт; 2) кредити рефінансування строком до 90 днів. 

За потреби підтримки ліквідності банків на більш тривалий строк 
Національний банк України може прийняти рішення щодо здійснення 
рефінансування шляхом проведення тендерів строком до 360 днів. 

На основі постійно діючої лінії Р. Національний банк здійснює підтримку 
короткострокової (миттєвої) ліквідності банку в національній валюті шляхом 
надання кредиту овернайт: 1) під забезпечення державними облігаціями України 
(крім облігацій зовнішньої державної позики) або депозитними сертифікатами; 
2) без забезпечення (бланковий кредит). 

Р. банків здійснюється шляхом проведення кількісного або процентного 
тендера. Тендери проводяться з такою періодичністю: 3 середи підряд –
 Р. строком до 14 днів і одна середа – Р. строком до 90 днів. 

Національний банк України здійснює Р. банків шляхом проведення тендерів 
лише під відповіднезабезпечення. Перелік прийнятного забезпечення 
щоквартально доводиться до відома банків. 

Національний банк України здійснює Р. банків за процентною ставкою, що 
не нижча, ніж облікова ставка Національного банку України, та яка протягом дії 
кредитного договору не підлягає коригуванню. 

Ризик-менеджмент (risk management) – система управління ризиками, що 
включає в себе стратегію та тактику управління та спрямована на 
досягнення основних бізнес-цілей банку. Ефективний Р.-м. включає: систему 
управління; систему ідентифікації та вимірювання; систему супроводження 
(моніторингу та контролю). 

Комплекс дій з Р.-м. має на меті забезпечити досягнення таких цілей: 1) 
ризики мають бути зрозумілими та усвідомлюватися банком і його 
керівництвом; 2) ризики мають бути в межах рівнів толерантності, встановлених 
спостережною радою; 3) рішення з прийняття ризику мають бути конкретними, 
чіткими та відповідати стратегічним завданням діяльності банку; 4) очікувана 
дохідність має компенсувати прийнятий ризик; 5) розподіл капіталу має 
відповідати розмірам ризиків, на які наражається банк; 6) стимули для 
досягнення високих результатів діяльності мають узгоджуватися з рівнем 
толерантності до ризику. 

До процесу Р.-м. мають бути залучені: 1) спостережна рада – у межах своїх 
функцій та відповідальності перед власниками банку, 
вкладниками/контрагентами та органами банківського нагляду; 2) правління 
банку – у межах своїх повноважень та відповідальності перед спостережною 
радою банку, вкладниками/контрагентами та органами банківського нагляду; 3) 
підрозділ з ризик-менеджменту – в межах своїх функцій щодо виявлення, кіль-
кісної та якісної оцінки, контролю та моніторингу ризиків; 4) бек-офіси – у 
межах своїх функцій контролю за дотриманням встановлених вимог; 5) фронт-
офіси – у межах своїх функцій прийняття банком ризиків у рамках доведених 
повноважень. 

Безпосередню відповідальність за організацію та реалізацію Р.-м. в банку 
несе правління банку. 

Для здійснення процесу Р.-м. в банку створюється спеціальний структурний 
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підрозділ, у якому зосереджено функції управління ризиками. Підрозділ з Р.-
м. повинен бути підпорядкований голові правління або іншому керівнику 
вищого виконавчого органу банку. 

Ризики банківської діяльності (banking risks) – ймовірність того, що події, 
очікувані або неочікувані, можуть мати негативний вплив на капітал та/або 
надходження банку. 

Р.б.д. випливають із специфіки банківської діяльності, що здійснюється в 
умовах ринкових відносин, і означають імовірність одержання доходів, менших 
від очікуваних, зниження вартості активів. Підвищені банківські ризики 
призводять до значних фінансових утрат і, як наслідок, до банкрутства банків. 

З точки зору банку ризик – це потенційна можливість недоотримання 
доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок 
несприятливого впливу зовнішніх або внутрішніх факторів. Такі збитки можуть 
бути прямими (втрата доходів або капіталу) чи непрямими (накладення 
обмежень на здатність банку досягати своїх бізнес-цілей). 

З метою здійснення банківського нагляду Національний банк України 
виділив дев’ять категорій ризику, а саме: кредитний ризик, ризик ліквідності, 
ризик зміни процентної ставки, ринковий ризик, валютний ризик, операційно-
технологічний ризик, ризик репутації, юридичний ризик та стратегічний ризик. 
Ці види ризиків не є взаємовиключними. Будь-який банківський продукт або 
послуга моженаражати банк на кілька ризиків. 

Розрахунковий документ – документ на переказ коштів, що 
використовується для ініціювання переказу з рахунка платника на 
рахунок отримувача. 

Розрахунко-касове обслуговування - (settlement and cash services) – 
послуги, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору, 
укладеного між ними, які пов’язані із переказом коштів з рахунка (на рахунок) 
цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням 
інших операцій, передбачених договорами. 

Система «КЛІЄНТ – БАНК» («Client–Bank» System) – форма банківського 
обслуговування клієнтів, яка побудована на використанні інформаційних 
технологій, що забезпечують клієнтам можливість дистанційного отримання 
фінансової інформації та управління банківськими рахунками. 

Сертифікат ощадний – цінний папір, випущений банком, як письмове 
свідоцтво про депонування грошових коштів, та яке засвідчує право вкладника 
на отримання після закінчення встановленого строку суми депозиту та процентів 
за ним.  

Система розрахунків – платіжна організація, учасники системи 
розрахунків та взаємовідносини, що виникають між ними щодо здійснення 
розрахунків за валютні цінності та фінансові інструменти. 

Система CAMELSО (CAMELSО) – офіційно визнана вдосконалена 
система рейтингової оцінки банків, яку широко використовують наглядові 
органи багатьох країн світу. Система CAMELSО є бальною та ґрунтується на 
поєднанні оцінки кількісних та якісних показників, бухгалтерського підходу та 
професійного судження. Нагляд за банками, що ґрунтується на оцінках ризиків 
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за цією рейтинговою системою, полягає у визначенні загального стану банку на 
підставі стандартизованих критеріїв, що охоплюють усі напрямки його 
діяльності. 

Метою оцінки банків за рейтинговою системою CAMELSО є визначення їх 
фінансового стану, якості менеджменту та корпоративного управління, 
прозорості операцій та ефективності внутрішніх контролів, управління 
ризиками; виявлення недоліків, що можуть призвести до банкрутства банку та 
вимагають посиленого контролю з боку органів банківського нагляду, а також 
вжиття відповідних заходів для виправлення недоліків і стабілізації фінансового 
стану банку. 

Основою рейтингової системи CAMELSО є оцінка ризиків і визначення 
рейтингових оцінок за такими основними компонентами: 

1. Капітал – Capital Adequacy (C) – оцінка розміру капіталу банку з точки 
зору його достатності для захисту інтересів вкладників і 
підтримки платоспроможності. 

2. Якість активів – Asset Quality (A) – спроможність забезпечити повернення 
активів, вплив проблемних кредитів на загальний фінансовий стан банку. 

3. Менеджмент і корпоративне управління – Management (M) – оцінка 
методів управління банком з точки зору принципів корпоративного управління, 
ефективності діяльності, методів управління та контролю. 

4. Надходження – Earnings (E) – достатність доходів банку для 
перспективного розвитку та зростання. 

5. Ліквідність – Liquidity (L) – здатність банку забезпечити своє¬часне та 
повне виконання своїх зобов’язань. 

6. Чутливість до ринкових ризиків – Sensitivity to Risk (S) – ступінь 
реагування банку на зміну ситуації на ринку. 

7. Операційний ризик – Operational Risk (О) – здатність банку ефективно 
управляти операційним та інформаційним ризиком з метою 
недопущення/мінімізації фінансових втрат внаслідок реалізації ризиків. 

Комплексна рейтингова оцінка за рейтинговою системою CAMELSО 
визначається для кожного банку відповідно до рейтингових оцінок за 
зазначеними сімома компонентами. Рейтингова система дає можливість оцінити 
всі фактори, за якими оцінюється якість управління та контролів, рівень ризику, 
фінансовий стан і якість операцій кожного банку. 

За рейтинговою системою CAMELSО для кожного банку встановлюється 
цифровий рейтинг за сімома компонентами, а комплексна рейтингова оцінка 
визначається на підставі рейтингових оцінок за кожним із цих компонентів, з 
урахуванням їх ваги. При цьому розрахунок комплексна оцінка може 
перевищувати найнижчу з оцінок за компонентами не більше ніж на один бал. 

Кожен компонент рейтингової системи оцінюється 
за чотирьохбальною шкалою, де оцінка "1" є найвищою, а оцінка "4" – 
найнижчою. 

Комплексна рейтингова оцінка банку свідчить: 
•          "1" - про те, що банк є надійним за всіма показниками, спроможним 

протистояти більшості економічних спадів (крім надзвичайних), уважається 
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стабільним і таким, що має кваліфіковане керівництво; 

•          "2" - про те, що банк має недоліки в роботі, і якщо ці недоліки не 
будуть усунені, то вони можуть призвести до значних проблем, пов’язаних з 
платоспроможністю та ліквідністю; 

•          "3" - про те, що банк має суттєві недоліки в роботі, загальна 
платоспроможність банку під загрозою. Така комплексна рейтингова оцінка 
свідчить про те, що потрібні негайні конкретні дії служби банківського нагляду; 

•          "4" - про те, що ліквідність і платоспроможність банку незадовільні, 
банк потребує спеціальних оздоровчих заходів та негайних конкретних дій 
служби банківського нагляду. 

Системоутворюючий банк – (systemicallyimportantbank; systemicbank) – 
банк, неможливістьфункціонування якого спричиняє значний вплив на 
функціонування банківської системи в цілому. Згідно з Законом України «Про 
банки і банківську діяльність» С.б. – банк, зобов’язання якого становлять не 
менше 10% від загальних зобов’язань банківської системи. 

Стабілізаційний кредит (stabilization loan) – кредит, який надає 
Національний банк України платоспроможному банку для підтримки ліквідності 
до двох років під програму фінансового оздоровлення банку. Національний банк 
має право приймати рішення про продовження строку користування С.к. на 
строк до одного року. Загальний строк користування С.к. з урахуванням усіх 
продовжень строку користування не може перевищувати п’яти років. 

Рішення про надання чи відмову в наданні С.к., зміну умов кредитного 
договору, погодження графіка повернення кредиту та сплати процентів за 
користування ним приймає Правління Національного банку України в межах 
монетарних можливостей. Національний банк України має право приймати 
рішення щодо взяття під С.к. однорідного або змішаного 
забезпечення. С.к. надається під визначений Національним банком перелік 
основного чи додаткового забезпечення. Процентна ставка за С.к. є змінною і 
встановлюється на основі облікової ставки Національного банку України 
відповідно до Положення про надання С.к. банкам України. 

Стабільність банківської системи (stability of banking system) – 
комплексна характеристика стану банківської системи, при якому реалізується її 
сутність і призначення в економічній системі країни, адекватно та ефективно 
виконуються її функції, а також забезпечується спроможність підтримувати 
рівновагу та відновлювати стан після зовнішніх потрясінь чи посилення 
диспропорцій, будь-яких відхилень від безпечних параметрів, спричинених 
кризовими явищами (спадом економіки, фінансовою кризою, трансформацією 
економіки тощо). С.б.с. характеризується надійністю, збалансованістю та 
пропорційністю функціонування її структурних елементів, здатністю зберігати 
стійку рівновагу та надійність протягом тривалого часу. 

С.б.с. розглядається як ситуація, коли в національній банківській системі не 
відбуваються банкрутства банків; або як ситуація, коли національна банківська 
система є стійкою та прибутковою і повністю відповідає національному 
законодавству, а також принципам управління ризиками, встановленими 
Базельським комітетом з питань банківського нагляду. 
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Банківську систему вважають стабільною, якщо вона: 1) полегшує 

ефективний розподіл фінансових ресурсів у просторі та часі; 2) дозволяє 
здійснювати оцінку, котирування, розподіл та управління фінансовими 
ризиками; 3) зберігає здатність виконувати ці найважливіші функції навіть за 
умов зовнішніх потрясінь або посилення диспропорцій. 

Оскільки фінансова система сприймається як динамічна система, то її 
стабільність розглядається, насамперед, з точки зору відповідності конкретному 
стану, якого вона повинна досягти після певних змін, трансформацій чи 
потрясінь. С.б.с. є чинником забезпечення стабільності фінансової та 
економічної систем і економічної безпеки держави. На сьогоднішній день 
сприяння або забезпечення С.б.с. є однією із основних функцій центральних 
банків. 

Ставка рефінансування (refinancing rate) – процентна ставка, за якою 
Національний банк України надає банкам на визначений строк кредити 
рефінансування. Національний банк встановлює процентну ставку за кредитами 
рефінансування під час проведення кількісного тендеру щодо реалізації обсягів 
рефінансування. С.р. визначається на основі облікової ставки Національного 
банку залежно від строку та виду рефінансування. С.р. не може бути меншою, 
ніж облікова ставка. Національний банк може встановлювати С.р. за 
результатами проведення процентних тендерів залежно від пропозиції вартості 
на кошти Національного банку, що надходять від банків. На процентному 
тендері заявки банків задовольняються відповідно до зниження запропонованої в 
них процентної ставки, починаючи із найвищої, і далі поступово до закінчення 
запропонованого Національним банком обсягу кредитів або задоволення всіх 
заявок банків. На процентному тендері ціна «відсікання» серед запропонованих 
банками процентних ставок не може бути нижчою, ніж облікова 
ставка. С.р. протягом кредитного договору не підлягає коригуванню. 

Стрес-тестування (stress testing) – метод кількісної оцінки ризику, який 
полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик 
та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора – валютного 
курсу, процентної ставки тощо. Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку 
суму збитків чи доходів отримає банк, якщо події розвиватимуться за 
закладеними припущеннями. С.-т. широко використовується для оцінки 
кредитного ризику, ризику ліквідності, валютного ризику, ризикузміни 
процентної ставки та вартості активів. 

Метою С.-т. є оцінка ризиків та визначення спроможності протистояти 
потрясінням на фінансовому ринку. 

Найбільш поширеними об’єктами С.-т. є: різка зміна відсоткових ставок за 
внутрішніми чи зовнішніми запозиченнями, кредитами, цінними паперами тощо; 
суттєві коливання валютних курсів; кредитний ризик у кредитних портфелях; 
різкі зміни в обсягах і структурі капіталу фінансової установи, вартості застави 
при іпотеці; зниження ліквідності та можливість дефолту банку; ймовірність 
виникнення системного ризику на основі різкого зниження ліквідності чи втрати 
капіталу тощо. 

Як базові фактори ризиків Національний банк рекомендує викорис-
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товувати такі: 1) макроекономічні показники: стабільність економічної ситуації 
(економічний спад, радикальна зміна вектора розвитку економіки, дефолти 
першокласних компаній-позичальників тощо); значні коливання курсу 
національної валюти; відкритість і доступність міжбанківського ринку; рівень 
політичної та міжнародної стабільності; стійкість фінансових ринків, у т.ч. 
можливість протидіяти спекулятивним атакам; зміни процентних ставок, 
наприклад, LIBOR, облікової ставки тощо; можливість знецінення майна, яке 
надано в забезпечення за кредитними операціями банків (зокрема, через падіння 
цін на ринку нерухомості, кризу окремих галузей економіки 
тощо); волатильність цін на енергоресурси; 2) мікроекономічні показники: 
можливість доступу банку до зовнішніх джерел підтримання ліквідності; 
конкурентна позиція банку (визначена за методикою SWOT-аналізу як 
узагальнена оцінка). 

Для проведення С.-т. використовують такі методи: тести чутливості, тести 
сценаріїв, і тести екстремальних величин. 

Строковий депозит - це кошти, що зберігаються на окремих депозитних 
рахунках у банку протягом установленого строку, який визначається при 
відкритті цих рахунків.  

Субординований капітал (subordinated capital) – субординований борг, 
який зараховується до капіталу банку. 

Субординований борг – звичайні незабезпечені боргові капітальні 
інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до договору не можуть 
бути взяті з банку раніше п’яти років, а у випадку банкрутства чи ліквідації 
банку повертаються інвестору після погашення претензій інших кредиторів. 
Сумасубординованого боргу, включеного до капіталу банку, щорічно 
зменшується на 20% її первинного розміру протягом п’яти років дії договору. 

Кошти, залучені на умовах субординованого боргу, включають до капіталу 
банку після отримання дозволу Національного банку України. 

Залучення коштів на умовах субординованого боргу з метою їх врахування 
до додаткового капіталу банку у вигляді позик, кредитів, депозитів юридичних 
осіб може здійснюватися як шляхом укладення прямих договорів між банком-
боржником та інвестором, так і шляхом випуску банком-боржником облігацій. 

Мінімальна сума залучених коштів 
наумовах субординованого боргу шляхом випуску облігацій становить 100 тис. 
грн. У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу від однієї особи в 
сумі більше 2 млн. грн., укладається прямий договір. 

Банки мають право залучати субординований борг від юридичних і 
фізичних осіб як резидентів, так і нерезидентів у грошовій формі та в 
банківських металах. 

Процентна ставка за субординованим боргом не може перевищувати 
протягом усього періоду дії угоди максимальної ставки 
залучення субординованих коштів, встановленої рішенням Правління 
Національного банку України з огляду на економічні умови на ринку 
банківських послуг. У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу 
шляхом випуску облігацій процентна ставка залишається незмінною протягом 
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усього періоду обігу облігацій. 

Кошти, залучені на умовах субординованого боргу, не можуть бути 
заставою за кредитами та іншими операціями банку-боржника. Дострокове 
погашення субординованого боргу може відбуватися за ініціативою банку-
боржника та за згодою інвестора за умови отримання дозволу Національного 
банку України на дострокове погашення субординованого боргу. 

Торговий портфель (торговельна книга) (trading book) – частина 
загального портфеля банку, що складається з об’єктів, щодо яких банк має чіткі 
наміри продати в найближчому майбутньому та отримати спекулятивний дохід 
від коливання цін (курсів). Як правило, до торгового портфеля відносяться цінні 
папери, валюта та банківські метали. До торгового портфеля також відноситься 
та частина позиції банку, яка утворилася внаслідок проведення клієнтських 
операцій. З точки зору управління банком керівництво повинно завжди мати 
оперативну інформацію щодо поточної вартості об’єктів, що входять до 
торгового портфеля. Відтак торговий портфель підлягає постійній переоцінці на 
ринкову вартість і тому перебуває під впливом ризику зміни ринкових умов. 

Трансакція (transaction) – термін походить від лат. transactio – дія, договір і 
характеризує: 1) операцію щодо переказу коштів з одного рахунка на інший; 2) 
ініційовану власником картки послідовність повідомлень, які передають один 
одному учасники системи для обслуговування власника картки (здійснення 
доступу до рахунка з метою його дебетування, кредитування чи з’ясування його 
стану); 3) угоду з цінними паперами; 4) бухгалтерську проводку; 5) угоду, яка 
супроводжується взаємними поступками. Основними характеристиками Т. є: 
неподільність, узгодженість, надійність, ізольованість від інших Т. Термін Т. 
також часто використовують для характеристики будь-якої результативної 
фінансової чи комерційної операції. 

У банківській та економічній практиці, зазвичай, використовується напис – 
«транСакція», а в техніці та інформатиці – «транЗакція». 

Фінансове зобов’язання (financial liability) – будь-яке зобов’язання, що є: 
1) контрактним зобов’язанням передати грошові кошти або інший фінансовий 
актив іншому суб’єкту або обмінятися фінансовим активом чи фінансовим 
зобов’язанням з іншим суб’єктом за умов, які є потенційно несприятливими для 
банку; 2) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться (можуть 
здійснюватися) власними інструментами капіталу суб’єкта та який є непохідним 
інструментом, за яким банк зобов’язаний надавати змінну кількість власних 
інструментів капіталу або ж похідним інструментом, розрахунки за яким 
здійснюватимуться іншим чином, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів 
на фіксовану кількість власних інструментів капіталу банку. 

Ф.з., призначене для перепродажу, – зобов’язання, що виникає внаслідок 
випуску фінансового інструмента з метою подальшого продажу для отримання 
прибутку від короткотермінових коливань його ціни та/або винагороди 
посередника. 

Фінансове оздоровлення банку (financial restructuring of a bank;  
financial rehabilitation of a bank) – відновлення платоспроможності банку та 
приведення фінансових показників його діяльності у відповідність із вимогами 
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Національного банку України. 

Фінансовий актив (financial asset) – 1) грошові кошти та їх еквіваленти; 2) 
контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив 
від іншого підприємства; 3) контракт, що надає право обмінятися фінансовими 
інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах; 
4)інструмент власного капіталу іншого підприємства. 

Ф.а. створюються шляхом здійснення фінансових операцій за рахунок 
власного капіталу та залучених коштів. У структурі фінансових 
інструментів Ф.а. належить найбільша питома вага, а в структурі Ф.а. – 
банківським кредитам. 

За методологією МВФ Ф.а. поділяють на: 1) двосторонні активи, 
відношення між двома сторонами (актив та зобов’язання) – готівка та депозити; 
позичка, цінні папери, крім акцій; похідні фінансові інструменти, якими 
торгують на ринку; акції та інші інструменти участі в капіталі; комерційні 
кредити; інші рахунки дебіторів і кредиторів: 2) активи без паралельних 
зобов’язань – монетарне золото, СПЗ; 3) умовні Ф.а. – угоди про подальший 
викуп, фінансовий лізинг; 4) позабіржові похідні фінансові інструменти – 
більшістьсвопів та угод про майбутню процентну ставку; інші похідні фінансові 
інструменти, які мають ринкову вартість. 

Фінансовий інструмент (financial instrument) – будь-який контракт, 
результатом якого є створення фінансового активу одного суб’єкта 
господарювання і фінансового зобов’язання або інструменту власного капіталу 
іншого суб’єкта господарювання. Ф.і. – це контракт, за яким одночасно в одного 
суб’єкта господарювання виникає фінансовий актив, а в іншого – фінансове 
зобов’язання або інструмент власного капіталу. Ф.і. – фінансові активи чи 
пасиви, які можна купувати та продавати на ринку та за допомогою яких 
здійснюється розподіл та перерозподіл створеного капіталу. Ф.і. – юридичний 
документ, що відображує певні договірні взаємовідносини, або який надає певні 
права. 

Ф.і. поділяють на: валютні (обмін однієї грошової одиниці на іншу); 
відсоткові (активи, які приносять прибуток за твердими, плаваючими чи 
змінними ставками); цінові (акції, дорогоцінні метали, сировина, товари) 
інструменти. 

Відповідно до Стандарту бухгалтерського обліку 13 «Фінансові 
інструменти» Ф.і. поділяють на фінансові активи, фінансові зобов’язання, 
інструменти власного капіталу та похідні Ф.і. 

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Ф.і. – 
цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), інструменти грошового обігу, 
відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну 
дату в майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного 
курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що 
дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових 
інструментів, у т.ч. тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та 
відсоткові опціони). 

Форми розрахунків (payment methods) – для проведення переказу можуть 
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використовуватися кошти як у готівковій, так і в безготівковій формі. 

Розрахунки за участю фізичних осіб, не пов’язані із здійсненням ними 
підприємницької діяльності, можуть провадитися у готівковій або в 
безготівковій формі за допомогою розрахункових документів у електронному 
або паперовому вигляді. 

Розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю 
фізичних осіб, пов’язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, 
провадяться в безготівковій формі. Розрахунки між цими особами можуть 
провадитися також готівкою, якщо інше не встановлено законом. 

ФРОНТ-ОФІС (front office) – операційний підрозділ банку та інші його 
структурні одиниці, які відповідають за розвиток і управління 
взаємовідносинами з контрагентами. У Ф.-о. відбувається безпосереднє 
спілкування з клієнтами, первинна верифікація наданих клієнтами даних, збір і 
аналіз поданого пакету документів, підготовка угод з клієнтами тощо. 

FIDR – це процентна ставка по строкових депозитах фізичних осіб у валюті 
тотожній Валюті Кредиту, що розміщені в Банку на строк в 366 днів, з виплатою 
процентів після закінчення строку дії депозитного договору. В залежності від 
зміни вартості кредитних ресурсів на фінансовому ринку України ставка 
FIDRможе змінюватись (збільшуватись чи зменшуватись) в порядку 
передбаченому Сторонами у Кредитному договорі. 

Хеджування (Hedging) – метод пом’якшення ризику, який полягає у 
визначенні об’єкта Х. та підборі до нього адекватного інструменту Х. Полягає в 
компенсації збитків від об’єкта Х. за рахунок прибутку від інструменту Х., які 
виникають за одних і тих самих умов чи подій. За наявності схеми Х. банк 
повністю ліквідує як ризик, так і можливість отримання додаткового прибутку: у 
разі, якщо умови чи події будуть сприятливими з точки зору об’єкта Х., будь-
який прибуток автоматично перекриватиметься збитками від інструменту Х. 
 

  

 

 

 

https://www.otpbank.com.ua/privateclients/calculators/fidr/
https://www.otpbank.com.ua/privateclients/calculators/fidr/
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