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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Ефективне функціонування національної економіки, її розвиток  

разом із постійним зростанням добробуту населення не можливі без  

вирішення завдань забезпечення ефективного функціонування банківської 

системи та її основних елементів – банків. 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.  

На протязі останніх років банківська система України функціонує  

у складних умовах спаду виробництва, високої інфляції та низької 

платоспроможності населення, що були спричинені політичною нестабільністю 

та кризовими явищами в економіці. Фінансові результати із початку настання 

кризи в багатьох банках набули й продовжують набувати негативних значень. 

Проте причинами такого падіння їх ефективності стали не тільки негативні 

зовнішньоекономічні умови діяльності, але й, більшою мірою, незадовільний 

стан банківського менеджменту.  

Професійно володіти питаннями діяльності та функціонування грошового 

ринку, і зокрема, банків мусить нині фахівець, який має відношення до 

прийняття економічних рішень у будь-якій сфері народного господарства. 

Предметом дисципліни "Банківська система" є структура цієї системи як у 

вітчизняній банківській практиці так і в межах світового досвіду, механізм 

здійснення основних операцій банку, робота з мінімізації банківських ризиків. 

Метою і завданням цієї дисципліни є теоретично та на практиці ознайомити 

студентів з основними елементами банківської системи, операціями банку, 

особливостями роботи Центрального банку як головної складової банківської 

системи. Досягнення мети вимагає визначення наступних завдань: 

- охарактеризувати діяльність банківських установ в Україні; 
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- з’ясувати сутність та основні напрями аналізу фінансових результатів 

діяльності банку; 

- узагальнити та охарактеризувати методологічні підходи до рейтингової 

оцінки банку; 

- дослідити кредитно-інвестиційний портфель банку; 

- оцінити ризики банківської діяльності. 

Сьогодні в умовах значного погіршення фінансового стану вітчизняних 

банків особливої актуальності набувають питання аналізу причин і факторів 

впливу на фінансові результати банківських установ, та визначення шляхів 

стримування їх прибутковості.  

Банк – це автономне, незалежне комерційне підприємство. У банку, як і в 

якого іншого підприємства, є свій продукт. Продуктом у даному випадку 

насамперед є формування платіжних засобів (грошові маси), а також 

різноманітні послуги у вигляді надання кредитів, гарантій, консультацій, 

управління майном. Діяльність банку має продуктивний характер. В умовах 

ринку значення грошей, кредитів незмірно зростає, перетворює їх у єдине 

джерело прискорення виробництва. Банки стають основною ланкою, яка 

постачає народне господарство додатковими грошовими ресурсами. Сучасні 

банки не тільки торгують грошима, вони водночас є аналітиками ринку. За своїм 

місце-розташуванням банки найближче стоять до бізнесу, його потреб, його 

кон’юнктури, що постійно змінюється. Ринок неминуче висуває банк у число 

основних ключових елементів економічного регулювання. 

Зміни останнього періоду визначили потребу в кардинальному перегляді 

раніше сформованих підходів як до загальної стратегії розвитку банків, так і до 

підготовки фахівців-професіоналів даного сектора економіки. 

Компетенції, що набуваються при вивченні дисципліни «Банківська 

система»:  

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у галузі фінансів, банківської справи та страхування в ході 
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професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

окремих методів і положень фінансової науки та характеризується 

невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення 

професійної та навчальної діяльності. 

Загальні компетенції: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

2. Здатність планувати та управляти часом.  

3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знання 

4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу  інформації з різних джерел.  

6. Здатність спілкуватися державною та іноземними  мовами як усно, так і 

письмово.  

7. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

Спеціальні компетентності: 

1. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію  щодо сучасного 

стану і тенденцій розвитку фінансових  систем (державні фінанси, у т.ч. 

бюджетна та податкова  системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси  

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

2. Здатність використовувати базові знання і практичні  навички у сфері 

монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

3. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

4. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

5. Здатність обґрунтовувати,  приймати професійні  рішення в сфері 

фінансів, банківської справи та  страхування та брати відповідальність за них.  

6. Здатність підтримувати належний рівень знань та  постійно підвищувати 

свою професійну підготовку у  сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 
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Випускники повинні демонструвати наступні результати навчання: 

1. Планувати та управляти часом у професійній  діяльності.  

2. Підтримувати належний рівень знань та постійно  підвищувати свою 

професійну підготовку у сфері фінансів,  банківської справи та страхування.  

3. Вміти  застосовувати набуті знання у практичній діяльності.  

4. Проводити дослідження на рівні бакалавра, зокрема, здійснювати пошук, 

обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.  

5. Демонструвати навички письмової та усної загальної та  професійної 

комунікації державною та іноземними  мовами.  

6. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого  мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і  самокритичним.  

7. Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися  та діяти у новій 

ситуації. 

8. Виконувати професійні функції як самостійно, так і в  групі під 

керівництвом лідера.  

9. Вміти пояснювати інформацію, ідеї, проблеми, рішення  та власний 

досвід фахівцям і нефахівцям у фінансовій  області.  

10. Дотримуватися професійних етичних стандартів;  

11. Діяти соціально-відповідально та громадянсько- свідомо на основі 

етичних міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та міжкультурності.  

12. Застосовувати емпатію, вербальні та невербальні  інструменти у 

міжособистісному спілкуванні і демонстрації  власних результатів  

13. Вміти критично осмислювати концептуальні основи  економічної теорії, 

які стосуються фінансів, банківської  справи та страхування й узагальнюють 

засади й  закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.  

14. Показати належний рівень знань у сфері фінансів,  банківської справи та 

страхування, розуміння принципів  фінансової науки, особливостей 

функціонування фінансових систем, фінансової термінології. 

15. Виявляти та аналізувати ключові характеристики фінансових систем, 

оцінювати їх взаємозв’язки  з національною та світовою економіками. 
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16. Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для їх 

використання у сфері монетарного, фіскального  регулювання та регулювання 

фінансового ринку. 

17. Визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами 

фінансових систем. 

19. Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та фінансові  показники, обґрунтовувати фінансові 

рішення на основі  використання необхідних інструментальних засобів. 

22. Виконувати контрольні функції у сфері фінансів,  банківської справи та 

страхування. 

23. Формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

24. Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

25. Виконувати професійні функції у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування у міжнародному контексті. 

Банківська система – одна з найважливіших дисциплін в системі 

підготовки фахівців. Ця дисципліна ґрунтується на теоретичниій базі вивчення 

фахових дисциплін «Фінанси», «Гроші і кредит», «Грошово-кредитні системи 

зарубіжних країн», «Валютне регулювання», «Центральний банк та грошово-

кредитна політика» та ін.  

Навчальна програма із дисципліни „Банківська система” розроблена для 

студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» рівня вищої освіти „бакалавр”.   
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «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: 150 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ“ БАНКІВСЬКА СИСТЕМА” 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

Банківська система, її призначення та функції 

 

Тема 1. Теоретичні засади організації банківської системи: сутність, 

принципи побудови, функції 

Еволюція банківської діяльності. Сутність банківської системи та її 

інституціональна структура. Сутність поняття банківська система та її типи.  

Види банківських систем, їх відмінності та особливості функціонування 

сучасних банківських систем розвинутих країн. Моделі банківських систем у 

країнах з розвиненою ринковою економiкою:  англійська, американська, 

німецька та японська, їх основні ознаки. Історичні та економічні чинники 

формування моделей. Підходи до організації банківського нагляду. Принципи 

побудови комерційних банків.   

Принципи побудови банківської системи. Функції банківської системи. 

Умови нормального функціонування банківської системи. Фактори впливу на 

банківську систему.  

Нормативно-правова база функціонування банківської системи 

України.Формування банківської системи в Україні. Проблемні та кризові 

явищав банківській системі України. 

Становлення групи Світового банку. Формування ресурсів групи Світового 

банку і його організаційна структура. Співробітництво Світового банку і 

України.  

Література [1; 3; 27-31; 35; 42; 46-48] 

 

Тема 2. Центральний банк у банківській системі 

Причини і шляхи створення центральних емісійних банків. Статус, форми 

функціонування центральних банків світу.  Статус та основи організації 

центральних банків.  Основні напрями діяльності центральних банків.  Операції 
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центральних банків.  Європейська система центральних банків.  Перспективи 

розвитку центральних банків.  

Національний банк України. Створення та етапи розвитку НБУ. Основні 

принципи організації та функціонування  системи НБУ. Підзвітність НБУ. 

Економічна самостійність НБУ. Взаємовідносини НБУ з органами державної 

влади. Органи управління і структура НБУ. 

Література [ 3; 27-33; 35-37; 39; 44; 46; 47] 

 

Тема 3.Регулювання діяльності банків  та нагляд за нею 

Економічна сутність та необхідність регулювання банківської діяльності.  

Інституціональна побудова системи регулювання діяльності банків.  

Сутність та задачі регулювання банківської діяльності та нагляду. 

Організація системи банківського регулювання. Основні напрями регулювання 

НБУ діяльності комерційних банків. Повноваження регулятивно-наглядових 

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

Базельський комітет з питань банківського нагляду як координатор роботи з 

банківського нагляду та основні принципи ефективного банківського нагляду. 

Історія створення Базельського комітету. Директиви Базельського комітету. 

Співпраця з міжнародними організаціями. 

Світовий досвід побудови служб банківського нагляду. Нагляд як 

структурний підрозділ центрального банку. Побудова служби банківського 

нагляду як самостійної структури. Змішана система нагляду.  

Становлення служби банківського нагляду в Україні та сучасна структура 

банківського нагляду Національного банку України. Головні функції 

банківського нагляду. Мета, основні завдання Генерального департаменту 

банківського нагляду. Розроблення стратегії банківського нагляду з урахуванням 

міжнародних стандартів. Функції управління стратегії, планування та 

координації. Функції управління економічного аналізу та звітності. Функції 

управління методології. Функції управління менеджменту та зовнішніх зв’язків. 

Література [ 3; 7-10; 12; 20; 24; 25; 27-33; 35-37; 39; 44; 46; 47] 
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Тема 4.Створенння, організація діяльності та управління банком 

Поняття комерційного банку. Сутність та основні принципи діяльності 

комерційного банку. Види банків, їх операції та функції. Порядок реєстрації 

банків. Вимоги до засновниківта установчих документів комерційного банку. 

Характеристика документів, що подаються для реєстрації банку. Види і форми 

організації комерційних банків. 

Порядок та умови створення комерційних банків в Україні. Форми 

створення банків. Універсальні та спеціалізовані банки. Створення державного 

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

капіталу. Акумуляція коштів учасників банку. 

Особливості здійснення державної реєстрації банків. Документи, які 

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

Висновок територіального управління НБУ. Розгляд документів Генеральним 

департаментом банківського нагляду. Комісія з питань нагляду та регулювання 

діяльності банків Національного банку. Випадки відмови в державній реєстрації 

банку. Надання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку. 

Організаційна структура та управління банком. Ліцензування банківської 

діяльності. Реорганізація і ліквідація банку.  

Порядок відкриття філій, представництв та відділень комерційних банків. 

Визначення філії, представництва та відділення банку. Внутрішні положення про 

філію, представництво та відділення. Операції, які мають право виконувати філії, 

представництва та відділення. Вимоги щодо розміру регулятивного капіталу для 

відкриття філії. Інші вимоги для відкриття філій та відділень банку. Особливості 

реєстрації представництв іноземних банків. 

Особливості створення банку з іноземним капіталом. Надання попереднього 

дозволу на створення банку з іноземним капіталом. Надання дозволу з боку НБУ 

на придбання та збільшення істотної участі в банку. Контроль за змінами в 

складі учасників істотної участі в банку. 

Банківські об’єднання: порядок створення та їх типи. Причини утворення і 

тенденції розвитку об’єднань банків в Україні.  Асоціації банків і саморегулівні 
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організації на  ринку банківських послуг. Банківські картелі і трестию 

Основна мета та завдання ліцензування банківської діяльності. Види 

операцій, які можуть виконувати банки на підставі отриманої банківської 

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

одержати банківську ліцензію. Умови отримання письмового дозволу. 

Порядок ліцензування банківських операцій. Документи, які подає банк для 

отримання банківської ліцензії. Порядок розгляду територіальним управлінням 

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

виконання окремих операцій. Порядок розгляду Національним банком пакета 

документів для видачі банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на 

виконання окремих операцій.  

Особливості ліцензування окремих операцій комерційних банків. Умови для 

здійснення філіями банків банківських та інших операцій. 

Види банківських операцій. Пасивні операції банку, їх загальна 

характеристика. Активні операції банку, їх зміст і характеристика. Основні види 

банківських послуг. Операції банку з обслуговування власної господарчої 

діяльності. 

Організація управління банком. Вищий орган управління комерційного 

банка та його завдання. Спостережна рада банку та її функції. Виконавчі  та 

контрольні органи банку. Структура функціональних підрозділів банку та 

критерії їхстворення 

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

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Характеристика та порядок проведення операцій банку 

 

Тема 5. Операції банків з формування ресурсів 

Банківські ресурси, їх склад і загальна характеристика. Власний капітал 

банку, структура і джерела формування. Проблеми капіталізації вітчизняних 

банків. 
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Залучений капітал комерційного банку, його склад. Депозити як голов- не 

джерело банківських ресурсів. Строкові, ощадні, депозити до запитання,  їх види 

та економічна характеристика. Методи нарахування відсотків за депозитами. 

Депозитна політика комерційногобанку. 

Особливості залучення ресурсів на міжбанківському ринку. Залучення 

коштів шляхом рефінансування Національним банком України. 

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

 

Тема 6. Розрахунково-касові операції банків 

Основи організації грошових розрахунків у економіці країни. Операції з 

розрахунково-касового обслуговування суб’єктів господарювання. 

Ведення рахунків клієнтів. Види рахунків, порядок їх відкриття та 

обслуговування. Особливості ведення бюджетних рахунків. Процедура закриття 

банківських рахунків. 

Форми безготівкових розрахунків. Платіжні інструменти та схеми 

здійснення платежів у господарському обороті. Розрахунки платіжними 

доручен- нями та чеками. Характеристика та переваги розрахунків 

акредитивами. Вексель як форма міжгосподарських розрахунків. 

Міжбанківські розрахунки. Кореспондентські відносини між банками. Види 

і порядок функціонування кореспондентських рахунків. Система електронних 

платежів України (СЕП). Структура СЕП та технологія обробки інформації. 

Організація безпеки розрахунків та захист інформації в СЕП. 

Розрахунки з використанням платіжних карток. Види та загальна 

характеристика платіжних систем, що діють в Україні. Національна система 

масових електронних платежів (НСМЕП), її призначення та учасники. Види, 

характеристика та межі використання платіжних карток. 

Сфера використання готівкових розрахунків. Касові операції банків. Порядок 

приймання та видачі банками готівки. Здійснення касових операцій через 

банкомати. Контроль за дотриманням касової дисципліни клієнтів. 

Література [ 1; 26-29; 31-34; 41; 43; 53; 57; 60] 
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Тема 7. Кредитні операції банків 

Кредитна політика банку і основи організації кредитної роботи в банку. 

Суб’єкти кредитних відносин. Принципи і умови банківського кредитування. 

Позичкові рахунки та режими їх використання. 

Види банківських кредитів та їх економічна характеристика. Ознаки 

класифікації кредитів за методикою НБУ. Особливості надання споживчих і 

іпотечних кредитів. Кредитні лінії. Контокорентні, овердрафтові і онкольні 

кредити. Методи розрахунку ціни за кредитом. Ризики при кредитуванні та 

способи їх мінімізації. 

Етапи організації кредитного процесу. Критерії, що впливають на вибір на 

кредитування інвестиційного проекту. Документи, що подаються до установи 

банку. Додаткові документи, залежно від об’єкту кредитування. Аналіз 

кредитоспроможності та фінансового стану позичальника. Якісні та кількісні 

параметри. Рейтингова оцінка класу позичальника. 

Форми забезпечення банківського кредиту. Критерії оцінки якості застави. 

Розрахунок сум погашення заборгованості за позичками (погашення 

періодичними внесками, «амортизаційне» погашення). Призначення кредитної 

угоди та її структура. Обмежувальні умови. Контроль в процесі банківського 

кредитування (основний та додатковий моніторинг). 

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

 

Тема 8. Операції банків з цінними паперами 

Загальна характеристика діяльності банків на ринку цінних паперів. Вимоги 

до ліцензування операцій банків з цінними паперами. Організація виконання 

банком операцій з цінними паперами. 

Емісійні операції комерційних банків. Операції з випуску пайових цін- них 

паперів. Операції з випуску боргових зобов'язань. Випуск похідних цін- них 

паперів. 

Інвестиційні операції банків з цінними паперами, їх загальна характе- 

ристика.Портфельні інвестиції банків. Принципи формування портфеля цінних 
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паперів. Напрями проведення інвестиційного аналізу при формуванні портфеля 

цінних паперів. 

Інвестиційні ризики та методи управління якістю інвестиційного портфеля. 

Заставні операції банків з цінними паперами. Вимоги до цінних паперів як 

до предмета застави. Особливості отримання кредитів від НБУ під заставу 

державних цінних паперів. 

Вексель та його економічна сутність. Види і характеристика векселів. 

Реквізитивекселятапорядокїхзаповнення.Видивексельнихопераційбанків, їх 

загальна характеристика. 

Активні операції з векселями. Операції з врахування векселів, їх 

економічна сутність. Кредитування під заставу векселів. Гарантійні операції з 

векселями. Авалювання та акцептування векселів. Перевірка юридичної та 

економічної надійності векселя. 

Пасивні операції з векселями. Перерахування векселів як засіб залучення 

коштів. Емісія та використання банківськихвекселів. 

Посередницькі операції банків з векселями. Інкасування та доміциляція 

векселів. Зберігання векселів за дорученням клієнтів. 

Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів. Реєстраторські, 

депозитарні та облікові операції банків. 

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

 

Тема 9. Операції банків в іноземній валюті 

Організація кореспондентських відносин з іноземними банками. Порядок 

відкриття кореспондентських рахунків в іноземних та уповноважених банках. 

Операції банків на валютному ринку та їх характеристика. Классифікація 

валютних операцій (за терміном здійснення платежу; за механізмом здійснення 

операцій; за цільовим призначенням (операції з метою одержання валюти для 

здійснення платежів за міжнародними розрахунками; операції з метою 

страхування від валютного ризику; операції з метою одержання прибутку); за 

формою здійснення.  
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Валютні угоди з негайною поставкою: особливості, розрахунки та умови 

застосування операцій типу “спот” та їх різновидів. Форвардні валютні угоди: 

сутність, методика обчислення курсу “форвард”, основні параметри, розрахунки 

та умови застосування. Ф’ючерсні валютні угоди: сутність, розрахунки та умови 

застосування. Опціонні валютні угоди: види, розрахунки та умови застосування. 

Депозитні операції. Сторони Bid і Offer і розмір маржі в котируванні 

процентних ставок. Ставка LIBOR Депозитна позиція і процентний арбітраж. 

Валютнi арбiтражнi операцiї. Дні укладення угод, дата валютування та дата 

закінчення. Дисконтний ринок. Ринок євровалют. 

Валютні ризики та методи їх зниження. Валютна позиція комерційного 

банку. Міжнародні платіжні системи. 

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

 

Тема 10. Нетрадиційні банківські операції  та послуги 

Види нетрадиційних банківських операцій та послуг, їх загальна 

характеристика. 

Лізингові операції та організація банком їх виконання. Процедура та умови 

укладання договору фінансового лізингу. 

Банківські гарантії та поручительства і відмінності між ними. Види 

банківських гарантій. 

Факторингові та форфейтингові операції банків. 

Трастові та довірчі послуги. Фінансовий інжиніринг. Консультаційні та 

інформаційні послуги. 

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

 

Тема 11. Забезпечення фінансової стійкості банку 

Форми бухгалтерської та фінансової звітності банку. Зміст і структура 

балансу. Фінансові звіти банку про прибутки та збитки. 

Доходи банку, їх структура та джерела формування. Структуравитрат банку. 

Прибутковість комерційного банку та методи її оцінки. 
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Ліквідність та платоспроможність банку і чинники, що наних впливають. 

Регулювання банківської діяльності з боку НБУ. Економічні нормативи, що 

регулюють діяльність банків, та контроль за їх дотриманням. Оцінка 

ефективності фінансової діяльності банку. 

Література [ 1; 5-10; 13;  20-25; 27-33; 35-40; 44-45; 50; 56; 63] 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Банківська система України, її склад і функції окремих ланок. 

2. Функції і завдання Центрального банку країни. Чим відрізняється 

діяльність Центробанку від діяльності комерційногобанку? 

3. Фактори, що впливають на організаційну структуру банківської системи. 

4. Принципи, що повинні забезпечувати стійкість в діяльності банківської 

системиУкрайни. 

5. Назвіть і охарактеризуйте етапи розвитку банківської системиУкраїни. 

6. Проблеми  національної банківської система на сучасномуетапі. 

7. Сутність та функції комерційного банку. Правова основа його 

діяльності. 

8. Види комерційних банківта їх організаційна структура. 

9. Порядок створення та організаційна структура комерційного банку. 

10. Відмінності в діяльності філії, відділення та представництва 

комерційного банку. 

11. Наведіть і охарактеризуйте типову структуру управління комерцій- ного 

банку. Які структурні підрозділи повинні бути у структурі обов’язково? 

12. Основні вимоги до засновників комерційного банку. Хто в Україні 

може бути власникомбанку? 

13. Що таке «істотна участь»? Відповідь сформулюйте відповідно до 

законодавчих норм. 

14. Основні вимоги і порядок ліцензування діяльності комерційного банку. 

15. Наведіть загальну характеристику та приклади активних і пасивних 
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операцій комерційногобанку. 

16. Визначення банківських ресурсів та їх класифікація. 

17. Суть, склад і структура власного капіталу комерційного банку. 

18. Функції власного капіталубанку. 

19. Значення залученого капіталу комерційного банку. Структура 

залученого банківського капіталу. 

20. Міжбанківський кредит, його роль у формуванні ресурсів комерційних 

банків. 

21. Емісійні операції банків на ринку цінних паперів. 

22. Види депозитів і вкладів комерційних банків. Особливості їхзалучення. 

23. Методи нарахування процентів за банківськими депозитними вкладами. 

24. Страхування депозитів юридичних та фізичних осіб. 

25. Сутність та різновиди сертифікатівбанку. 

26. Мета та механізм залучення ресурсів на міжбанківськомуринку. 

27. Охарактеризуйте механізм рефінансуваннябанків. 

28. Мета і основні принципи управління ресурсами комерційного банку. 

29. Характеристика видів банківських послуг. 

30. Визначення векселя. Види векселів. 

31. Види вексельних операцій у банківськихустановах. 

32. Врахування векселів у комерційному банку: сутність, цілі здійснення, 

порядоквиконання. 

33. Методи та особливості розрахунку дисконта при операціях врахування 

векселів у комерційномубанку. 

34. Послідовність та особливості надання кредитів під заставу векселів. 

35. Гарантійні операції з векселями. 

36. Технологія авалювання та акцептавекселів. 

37. Комісійно – посередницькі операції з векселями у комерційному банку. 

Інкасація і доміціляціявекселів. 

38. Сутність та призначеннякредиту. 

39. Економічна характеристика банківського кредиту. Принципи і умови 
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банківськогокредитування. 

40. Класифікація банківськихкредитів. 

41. Розкрийте зміст етапівкредитування. 

42. Кредитний ризик і способи його мінімізації. 

43. Проблемні кредити та специфіка роботи комерційного банку з ними. 

44. Оцінка кредитоспроможності позичальника: сутність та призначення 

процедури, сучаснітехнології. 

45. Форми забезпеченнякредитів. 

46. Класифікація кредитів за рівнем ризику.  

47. Формування резервів на покриття можливих збитків від активних 

операцій. 

48. Порядок видачі  і способи погашення кредитів. 

49. Зміст і значення кредитного договору. 

50. Кредитна лінія як метод фінансування. 

51. Види банківських операцій з ціннимипаперами. 

52. Діяльність комерційного банку як емітента цінних паперів. 

53. Сутність посередницьких операцій банків на фондовому ринку. 

54. Правова основа здійснення комерційними банками України операцій з 

іноземноювалютою. 

55. Організація кореспондентських відносин з іноземними банками – як 

основа для проведення розрахунків в іноземноївалюті. 

56. Валютні рахунки, їх види та порядокобслуговування. 

57. Види торгових та неторгових валютних операцій банків. 

58. Форми міжнародних розрахунків.  Їхособливості. 

59. Сутність, класифікація та основи організації міжбанківських 

розрахунків. 

60. Види, мета та особливості конверсійних операцій банків на 

валютномуринку. 

61. Види, мета та особливості строковий операцій банків на валютному 

ринку. 
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62. Операції банків із залучення і розміщення коштів в іноземної валюті: 

сутність, технологія,значення. 

63. Значення банківських валютних операцій для розвитку національної 

економіки. 

64. Вплив економічної кризи на функціонування валютного ринка України. 

65. Економічна сутність банківських інвестицій. В яких формах 

вониздійснюється? 

66. Цілі та стратегії інвестиційної діяльності комерційних банків. 

67. Види та загальна характеристика нетрадиційних банківськихоперацій. 

68. Мета проведення банками операцій злізингу. Механізм банківської 

лізинговоїоперації. 

69. Банківські гарантії та поручительства: сутність, цільнадання. 

70. Факторингові операції банків: особливості, ціна,види. 

71. Особливості трастових операцій комерційнихбанків. 

72. Інвестиційні операції комерційних банків. 

73. Форми та призначення звітності комерційногобанку. 

74. Призначення, статус та основи організації центральних банків. 

75. Значення центрального банку у ринковій економіці. 

76. Структура Національного банку України. 

77. Функції центральних банків. 

78. Класифікація інструментів грошово-кредитної політики. 

79. Необхідність, цілі та завдання банківського регулювання. 

80. Політика рефінансування комерційних банків. 

81. Характеристика операцій РЕПО. 

82. Обов’язковий банківський моніторинг. 

83. Поточний контроль Національного банку за діяльністю комерційних 

банків. 

84. Структура та джерела доходів комерційного банку. 

85. Структура витрат комерційногобанку. 

86. Методи оцінки банківського прибутку.  
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87. Платоспроможність комерційного банку.Показники, що характеризують 

платоспроможність комерційного банку. 

88. Ліквідність комерційного банку. 

89. Чинники впливають на ліквідність і платоспроможність банку. 

90. Загальна оцінка ефективності діяльностібанку. 

91. Основні економічні нормативи, які регулюють діяльність комерційного 

банку. 

 
ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

Мета виконання контрольної роботи–систематизація,закріплення та 

розширення теоретичних знань з фахової дисципліни.У контрольній роботі 

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

Контрольна робота повинна мати дослідницький характер і бути логічно 

завершеною. 

Вимоги до оформлення контрольної роботи.Контрольна робота повинна 

бути викладена логічно та технічно правильно оформлена. Робота пишеться 

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

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

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

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

Аркуші слід пронумерувати, на останньому аркуші поставити дату 

виконання і підпис. 

Структура контрольної роботи: 

• титульний аркуш;  

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

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

завдання на даній сторінці повністю не переписуються, зазначаються тільки 

номери згідно з варіантом);  

• дослідження теоретичного питання – 5–7 с. окреме питання;  

• практичне завдання; 
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• висновки – 1–2 с.;  

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

• список використаних джерел оформлюється згідно із стандартами 

бібліографічного опису ДСТУ 7.1-2006 “Бібліографічний опис”.  

Номер варіанту теоретичного питання та практичного завдання контрольної 

роботи студент вибирає за останньою цифрою номера залікової книжки, якщо 

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

відповідає 10. 

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

• розгорнутий, вичерпний виклад змісту теми контрольної роботи;  

• повний перелік необхідних для розкриття теми економічних категорій та 

законів;  

• виявлення творчих здібностей при викладенні і використанні навчально-

програмного матеріалу;  

• здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення;  

• уміння користуватися методами наукового аналізу економічних явищ, 

процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;  

• використання актуальних фактичних та статистичних даних, дат та 

історичних періодів відповідно до теми роботи;  

• знання необхідних законів і нормативних документів НБУ, міжнародних 

та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням.  
 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
Варіант 1 

1. Комерційний банк: поняття, функції, особливостідіяльності. 

2. Формування резервів для покриття можливих витрат від активних 

операцій. 

3. Задача:Банк «А» 10 травня уклав угоду з банком «Б» про продаж ресурсів 

на 2.5 млн. грн з виплатою 25% річних. Строк повернення коштів – 25червня. 
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Фактично кошти були повернені банку «А» 30 червня. Угодоюпередбачалось, 

що за несвоєчасне повернення коштів стягується пеня в розмірі 8% за кожний 

день прострочення платежу. Плата за користування коштами нарахо вується за 

весь строк і має бути перерахована банком «Б» разом з основним платежем. 

Назвіть специфічні властивості міжбанківських кредитів та розрахуйте суму, яку 

сплатить банк «Б» банку «А». 

 

Варіант 2 

1. Правові аспекти побудови та функціонування банківської системи в 

Україні. 

2. Міжнародні розрахунки з використанням форм: інкасо, акредитив. 

3. Задача:При створенні банку було випущено 110000 акцій номіналом 200 

грн, які булии продані по 250 грн. Крім того, за 2 роки нерозподілений прибуток 

склав 500 та 700 тис. грн відповідно. Привілейованих акцій банк не випускав. 

Визначити капітал банку через 3 роки з початку його діяльності. 

 

Варіант 3 

1. Класифікація комерційних банків та її вплив на особливості діяльності 

банків. 

2. Основні економічні нормативи діяльності банку: ліквідності та 

платоспроможності. 

3. Задача:При укладанні договору факторингу банком та експортером 

узгоджені відсотки по кредиту у розмірі 25%, комісійні складають 3%. Середній 

строк обороту коштів врозрахунках – 30 днів. Розрахувати плату за факторинг, 

якщо сума розрахунку – 500 тис. грн. Банк авансує 85%. Для фінансування яких 

операцій застосовують факторинг? 

 

Варіант 4 

1. Структура та формування капіталубанку. 

2. Операції банків звекселями. 
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3. Задача:Банк залучає депозити на півроку по ставці 18% річних. 

Визначити суму процентних виплат на вклад 150 тис грн наприкінці строку за 

простим відсотком. Визначити суму кінцевої виплати при умові щомісячного 

нарахування склад- них відсотків. 

 

Варіант 5 

1. Активні операції комерційногобанку. 

2. Нормативи фінансової стійкості комерційногобанку. 

3. Задача:Банк видав кредит підприємству в розмірі – 450 тис. грн, на 

строк 250 днів. Ціна кредиту – 40% річних. Визначити:1) плату за кредит 

наприкінці строку кредитування; б) плату за кредит, якщо було проведено 

пролонгацію строком на місяць з підвищенням ціни на 22 % віддіючої. Якою 

повинна бути вартість заставного майна при даній кредитній угоді? 

 

Варіант 6 

1. Пасивні операції комерційногобанку. 

2. Етапи процесу кредитування та їххарактеристика. 

3. Задача:Банк видав кредит підприємству в розмірі – 850 тис. грн, на строк 

180 днів. Ціна кредиту – 28% річних. Визначити:1) плату за кредит наприкінці 

строку кредитування; б) плату за кредит, якщо було проведено пролонгацію 

строком на місяць з підвищенням ціни на 15% від діючої. До якої категорії 

відносяться пролонговані кредити? 

 

Варіант 7 

1. Склад та структура ресурсів комерційногобанку. 

2. Загальна характеристика та види нетрадиційних банківських операцій 

та послуг. 

3. Задача:Депозит в сумі 85000 грн розміщено в банк 5 березня поточного 

року на один рік під 23% річних з щомісячним нарахуванням процентів. Через 90 

днів вкладник достроково вилучив депозит з банку. Скільки грошей він 
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отримує,якщо умови депозитної угоди передбачають перерахунок процентів за 

дострокове розірвання угоди по ставці – 0,01%? 

 

Варіант 8. 

1. Власний капітал банку: склад, порядокформування, функції. 

2. Регулювання обов’язкових резервів та облікової ставкицентробанком. 

3. Задача:Депозит в сумі 60000 грн розміщено в банк 1 лютого поточного 

року на один рік під 22% річних з щомісячним нарахуванням процентів. Через 2 

місяці вкладник достроково вилучив депозит з банку. Скільки грошей він 

отримує, якщо умови депозитної угоди передбачають перерахунок процентів за 

дост- рокове розірвання угоди по ставці – 0,05%? 

 

Варіант 9 

1. Регістрація банків та ліцензування банківськоїдіяльності. 

2. Кредитна політика комерційногобанку. 

3. Задача:Банк має таку інформацію: розмір кредиту – 24 тис. грн, термін 

позички – 10 місяців, річна ставка простого процента – 25%. Визначити розмір 

боргу (ра-зом із процентами) на кінець строку, якщо згідно з умовами договору 

через три місяці 10 тис. грн основного боргуповернено. 

 

Варіант 10 

1. Організаційна структура та управліннябанком. 

2. НБУ: його задачі, функції, правова основадіяльності. 

3. Задача:Зробіть вибір найбільш ефективного варіанта розміщеннягрошей 

в сумі 70000 грн на строк 2 роки: 

1. Банк А пропонує 18% річних з нарахуванням процентів один раз в 

квартал; 

2. Банк Б пропонує 20% річних з нарахування процентів один раз нарік; 

3. Банк А пропонує 19% річних з нарахуванням процентів один раз у 

півроку.Зробіть висновки. 
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