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ВСТУП 

 

 

Сучасний етап становлення ринкових відносин в економічній системі  

України характеризується постійним підвищенням значення банківської 

системи у  стимулюванні економічного зростання. Процес ринкових 

перетворень у нашій державі об’єктивно розпочинався саме з банківських 

установ, які є центральною ланкою ринкової системи організації економічних 

відносин. Отже, стрімкий розвиток українських банків став основою для 

формування повноцінних ринкових інститутів та сукупності тих базових 

елементів, які  пов’язані з рухом фінансових ресурсів та без яких узагалі 

неможливе  функціонування ринкового господарства. 

Цілком очевидно, що цей процес потребує банківських спеціалістів з 

високою кваліфікацією, що володіють усім арсеналом прийомів, методів і 

знань, які вже накопичені у розвинутих країнах та які узагальнюють величезний 

досвід ефективної організації банківської справи. 

Отже, вивчення основних положень навчального курсу «Банківські 

операції» має стати необхідною умовою підвищення ефективності банківської 

діяльності шляхом правильного застосування здобутих знань на практиці.  

Мета навчальної дисципліни – формування теоретичних знань про 

фунцціонування комерційних банків, здійснювані ними операції та послуги. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  

 засвоєння теоретичних засад і методології проведення банківських 

операцій та надання банківських послуг;  

 набуття вмінь оперувати нормативно-правовими документами НБУ; 

 аналізувати стан банківських операцій;  

 розв’язувати питання взаємовідносин між клієнтами і банківськими 

установами та між НБУ і банківськими установами. 

Предмет навчальної дисципліни: операції комерційних банків. 

Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі підготовки 

бакалаврів: вивчення навчальної дисципліни ґрунтується на знанні фінансів, 
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грошей та кредиту, банківської системи, обліку і аналізу в банківських 

установах. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 структуру банківської системи України; 

 механізм створення банків; 

 операції комерційних банків і їх характеристику; 

 регулювання діяльності комерційних банків; 

 характеристику функцій Національного банку України; 

уміти: 

 об’єктивно оцінювати ситуацію в банківській сфері; 

 розуміти тенденцію розвитку банківського сектору; 

 розуміти механізм проведення банківських операцій; 

 аналізувати банківські операції, робити відповідно висновки; 

 аналізувати ефективність здійснення банківських операцій. 

Для практичної роботи студентів використовуються такі форми:  

– опрацювання лекційного матеріалу; 

– опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури; 

– вивчення законодавчих актів, що регулюють банківські відносини; 

–  виконання контрольних робіт або рефератів; 

– виконання навчальних завдань і тестового контролю; 

–  підготовка до підсумкового контролю. 

Відповідно до навчального плану студентів заочної форми навчання під 

час вивчення навчальної дисципліни «Банківські операції» вони повинні 

виконати контрольну роботу з індивідуальною теоретичною та практичною 

частинами, для чого й розроблені методичні вказівки. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Згідно з навчальним планом передбачене виконання студентами заочної 

форми навчання контрольної роботи. З виконання контрольної роботи 

починається професійне становлення студентів, визначення їх здатності до 

самостійного розв’язання задач, пов'язаних з майбутньою спеціальністю, 

перевіряється їх уміння творчо мислити та знаходити оптимальні шляхи у 

виборі рішень. Контрольна робота повинна бути підготовчим етапом у 

написанні студентом його курсових та випускної роботи. 

У ході виконання контрольної роботи студенти набувають навичок 

самостійної роботи з літературою, систематизації та узагальнення фактичного 

матеріалу, аналізу складних процесів, що відбуваються у світі та країні, 

користування науковою термінологією. Для оптимального розподілу матеріалу 

слід скласти план, який би відтворював розгорнуту структуру роботи, чітке 

розміщення ключових позицій, цифрового і табличного матеріалів, схем, 

графіків у їх логічній послідовності. 

Процес підготовки і виконання контрольної роботи складається з таких 

етапів: 

1. Вибір теми контрольної роботи. Контрольна робота складається з двох 

частин: теоретичної (згідно з варіантом, див. 1.2) та практичної (згідно з 

варіантом, див. 1.3). 

Тема теоретичної частини контрольної роботи визначається студентом за 

двома останніми цифрами номера залікової книжки. При цьому враховується 

кратність номера залікової книжки кількості варіантів (30 варіантів) 

теоретичних завдань, що пропонуються для вивчення. Якщо останнє число 

більше кількості наведених варіантів (>30), то студент повинен відняти 30, 60 

або 90 з останніх двох цифр залікової книжки (наприклад: № 30687; 87– 60=17 

– варіант контрольної роботи). 



 7 

2. Вивчення літературних джерел, складання бібліографії та плану 

контрольної роботи згідно з визначеною темою. 

3. Написання теоретичної частини контрольної роботи. 

4. Розв’язок    практичної    частини     контрольної    роботи.    Варіант 

практичного завдання вибирається за останьою цифрою номера залікової 

книжки. 

5. Сдача контрольної роботи на кафедру (за 2 тиждні до початку сесії). 

6. Захист контрольної роботи. 

 

1.1 Вимоги щодо оформлення контрольних робіт 

Написання контрольної роботи як форма самостійного вивчення 

дисципліни передбачає детальне дослідження основних  питань програмного 

матеріалу. Тематика віддзеркалює проблеми, що вивчаються в навчальному 

курсі, тому написання контрольної роботи сприяє формуванню економічного 

мислення, економічних знань та економічної культури студентів. Необхідно 

пам’ятати, що теоретична частина контрольної роботи – це стисле викладення 

основних положень підручників, навчальних посібників, статей з конкретної 

проблеми. Завдання студентів полягає у вивченні та висвітленні поглядів, ідей 

різних авторів, у визначенні спільного, що поєднує позиції цих авторів. При 

цьому викладення матеріалу повинно включати й власну позицію студента, 

його коментар до тієї чи іншої проблеми. 

Усі письмові контрольні роботи повинні відповідати єдиним вимогам: 

А. Загальний обсяг контрольної  роботи не повинен перевищувати                  

18 сторінок учнівського зошита (або 12 стандартних аркушів форматом А4). 

Контрольна робота пишеться державною мовою, усі сторінки треба 

пронумерувати (у разі написання роботи в учнівському зошиті на кожній 

сторінці треба залишити поля (по 2–3 см) для поміток викладача–рецензента. У 

кінці роботи повинні стояти підпис студента та дата виконання. 

Б. Зміст і структура контрольної роботи визначається вибраною темою.  

Кожна контрольна робота має таку структуру:         
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– ВСТУП, де обґрунтовується вибір теми, її актуальність, формулюється 

основна мета і завдання дослідження; 

– ОСНОВНА ЧАСТИНА, яка складається з теоретичного та практичного 

розділів. 

У першому (теоретичному) розділі потрібно викласти загальні теоретичні 

та методичні питання (теорія питання і характеристика проблеми). У другому 

(практичному) розділі подається розв’язання задач згідно з варіантом.  

З метою більш логічного викладення матеріалу теоретичний розділ 

закінчується  висновками.  

– ВИСНОВКИ – заключна, узагальнювальна частина роботи, де стисло 

підбиваються підсумки дослідження з проблеми, що розглядається в 

контрольній роботі, міститься особиста позиція автора роботи. 

– Текстова частина контрольної роботи завершується СПИСКОМ 

ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ, де найменування використаних 

законодавчо-нормативних актів, підручників, монографій, посібників та статей 

розташовані в алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора. 

Причому спочатку розташовують нормативні та законодавчі акти, а потім 

основні, додаткові та спеціальні літературні джерела (тобто газетні або 

журнальні статті, а також Internet-інформація). 

В.  Зразок оформлення титульної сторінки міститься в додатку  А. 

Г. Вступ, розділи, висновок та список використаних джерел, які 

розміщують у вказаній послідовності, починають з нової сторінки. Під час 

написання контрольної роботи на аркушах форматом А4 текст розміщують на 

одній сторінці,  обмеженій полями:  ліве – 30 мм,  праве – 10 мм,  верхнє та 

нижнє – 20 мм. Сторінки нумерують у правому верхньому кутку арабськими 

цифрами без крапки наприкінці, дотримуючись наскрізної нумерації (першою 

сторінкою є титульна, другою – зміст, на них номер сторінки не проставляють). 

У роботі недопустимі довільні скорочення термінів і понять. Матеріал повинен 
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містити посилання на відповідні джерела та за необхідності ілюструватися 

таблицями, графіками, схемами. 

        Наведені в тексті таблиці повинні мати змістовний заголовок, розміщений 

під словами  «Таблиця..». Кожний рисунок повинен супроводжуватися 

підписом, розміщеним під ним. 

        Нумерація сторінок контрольної роботи повинна бути наскрізною, з 

урахуванням таблиць, графіків, діаграм та інших матеріалів на окремих 

аркушах, уміщених у тексті. 

        Виконана та оформлена відповідно до вказаних вимог контрольна робота 

здається у встановлений  термін, згідно з навчальним графіком.  

Якщо контрольна робота не зарахована, вона повертається студенту і  

після виправлення всіх зауважень знову здається на рецензування з 

попередньою рецензією.  

Д. Оцінка контрольної роботи враховує ступінь розкриття теми, обсяг 

залучених літературних джерел, змістовність викладення фактів, рівень 

самостійності міркувань. Важливо, щоб контрольна робота була виконана 

згідно з варіантом, а її структурні підрозділи повністю розкривали проблему 

дослідження. Ураховується логічність, послідовність викладення матеріалу, 

пропорційність структурних підрозділів, грамотне оформлення (цитати, 

посилання на використані джерела тощо). Також ураховуються відповіді на 

питання, які повинні бути чіткими та логічними. 

 

1.2 Тематика контрольних робіт 

1. Становлення та розвиток банківської системи України. 

2. Банківська діяльність: поняття, процес становлення, функції.  

3. Організаційна структура та управління банком. 

4. Сутність, принципи організації банківських операцій, їх класифікація.  

5. Створення, державна реєстрація та ліквідація банківських установ.  

6. Джерела формування банківських ресурсів, їх класифікація.  

7. Поняття ресурсного потенціалу банку.  
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8. Власний капітал банку: структура, джерела формування та функції.  

9. Показники нормативів капіталу для банків України.  

10. Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація.  

11. Організація готівкових грошових розрахунків.  

12. Механізми рефінансування комерційних банків.  

13. Сутність, принципи та функції кредиту, його значення в економіці.  

14. Організація кредитної діяльності банку. 

15. Поняття субординованого боргу.  

16. Прибуток банку: формування та розподіл.  

17. Характеристика платіжного обороту.  

18. Суть і принципи організації безготівкових розрахунків.  

19. Поняття, види та характеристика банківських платіжних карток. 

20. Особливості впровадження Національної платіжної системи електронних 

платежів. 

21. Форми та види банківського кредиту.  

22. Поняття кредитного портфеля банку. 

23. Характеристика сутності векселя та організації вексельного обігу в Україні. 

24. Характеристика цінних паперів та видів банківської діяльності на 

фондовому ринку.  

25. Валютні цінності та валютний ринок. 

26. Сутність торговельних валютних операцій та їх класифікація.  

27. Форми міжнародних розрахунків: суть, види, загальна характеристика.  

28. Загальна характеристика та види банківських послуг.  

29. Сутність фінансової стійкості комерційного банку та способи її 

забезпечення.  

30. Ліквідність та платоспроможність банку. 
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1.3 Практична частина 

 

Практичне завдання з навчальної дисципліни “Банківські операції” має на 

меті навчити студентів самостійно опрацьовувати та розв’язувати задачі. 

Варіант практичного завдання обирається за останньою цифрою номера 

залікової книжки. 

Варіант № 1 

Тести 

1. До банківської системи України належать: 

а) емісійні, поштові та ощадні банки; 

б) комерційні банки та розрахункова система; 

в) центральні емісійні банки та кредитна система; 

г) центральний банк та комерційні банки. 

2. НБУ має статус емісійного, тому що: 

а) випускає цінні папери; 

б) випускає боргові зобов’язання; 

в) випускає готівку; 

г) веде безготівкові операції. 

3. Яка з поданих операцій банку не є активною? 

а) овердрафт; 

б) емісія депозитних ощадних сертифікатів; 

в) факторинг; 

г) форфейтинг. 

Задача  

Вкладчик вніс 8000 грн у комерційний банк під 10 % річних на 5 років. 

Розрахувати суму вкладу через 5 років і дохід вкладника, якщо за вкладом 

нараховуються:  

а) прості проценти;  

б) складні проценти. 
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Варіант № 2 

Тести 

1. Які з перерахованих установ мають кореспондентський рахунок у НБУ? 

а) комерційний банк 

б) відділення банку; 

в) філія банку; 

г) усі відповіді правильні. 

2. Банківська діяльність виникла у зв’язку з: 

а) виникненням та розширенням виробничого процесу; 

б) розвитком товарно-обмінних процесів; 

в) поглибленням глобалізаційних процесів; 

г) виникненням та розвитком державності. 

3. НБУ має статус: 

а) приватного акціонерного товариства; 

б) закритого акціонерного товариства з часткою державної власності; 

в) приватного банку; 

г) державного банку. 

Задача  

Визначити майбутню вартість внеску за умов застосування складних 

відсотків, якщо внесок у розмірі 36 000  грн. був покладений на 4 роки за 

річною ставкою 20 %. Порівняти наступні варіанти нарахування відсотків:               

1) щорічно; 2) кожне півріччя; 3) щоквартально; 4) щомісяця. 

Варіант № 3 

Тести 

1. Пасивні операції комерційних банків – це: 

а) операції з розміщення ресурсів банку;  

б) операції з надання кредитів, обліку векселів; 

в) операції з формування ресурсів; 

г) операції з формування фінансового результату та прибутку. 
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2. Банківська система України є: 

а) дворівневою з єдиним центральним банком; 

б) дворівневою з декількома центральними банками; 

в) однорівневою з єдиним центральним банком; 

г) багаторівневою з вертикальною централізацією. 

3. Реєстрація комерційного банку відбувається в: 

а) органах місцевого самоврядування; 

б) державних органах влади; 

в) КМУ; 

г) НБУ. 

Задача  

Визначити майбутню вартість внеску та складні відсотки, якщо внесок у 

розмірі 140 000  грн  був покладений на два роки за річною ставкою 12 % у разі 

нарахування відсотків: 1) щорічно; 2) кожне півріччя; 3) щоквартально;                      

4) щомісяця. 

Варіант № 4 

Тести 

1. Ефект банківського мультиплікатора пов’язаний з: 

а) формуванням банківських ресурсів; 

б) створенням додаткових платіжних засобів; 

в) створенням додаткових платіжних карток 

г) створенням мультиплікативного зв’язку між банківськими активами та 

пасивами. 

2. Функцію банківського нагляду в Україні виконує: 

а) міністерство фінансів; 

б) комітет банківського нагляду та контролю; 

в) центральний банк; 

г) емісійний банк. 
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3. Голову Ради НБУ обирають з: 

а) тих членів Ради, які подані президентом України; 

б) тих членів Ради, які подані Кабінетом міністрів України; 

в) тих членів ради, які подані Верховною Радою України; 

г) усіх членів Ради. 

Задача  

Яку суму інвестор повинен залучити під прості відсотки за ставкою 14 % 

річних сьогодні, щоби накопичити 210 тис.грн: а) за один рік; б) за два роки;    

в) за п’ять років. 

Варіант № 5 

Тести 

1. Регуляторний капітал комерційного банку визначається; 

а) як сума основного та додаткового капіталу; 

б) як сума капіталу першого та другого рівня; 

в) як сума основного та додаткового капіталу за винятком вирахувань та суми 

перевищення капітальних витрат над сумою капіталу банку; 

г) як сума капіталу першого та другого рівня за винятком вирахувань та суми 

перевищення капітальних витрат над сумою капіталу банку. 

2. Універсальними є банки, які мають право: 

а) поєднувати банківську та торговельну діяльність; 

б) виконувати широке коло банківських операцій; 

в) виконувати всі базові банківські операції; 

г) виконувати операції, які потребують додаткової ліцензії. 

3. Засновниками комерційного банку можуть бути: 

а) громадяни різних країн; 

б) резиденти та нерезиденти; 

в) особи, які отримали громадянство не раніше ніж 3 роки назад; 

г) особи без постійного місця проживання. 
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Задача 

Банк пропонує 30 % річних. Чому повинен дорівнювати перший внесок, 

щоб через 6 років мати на депозитному рахунку  450 тис. грн  у разі:                                

а) нарахування простих відсотків; б) нарахування складних відсотків. 

Варіант № 6 

Тести 

1. Комерційні банки працюють: 

а) переважно з власним капіталом; 

б) винятково з власним капіталом; 

в) переважно із залученим капіталом; 

г) винятково із залученим капіталом. 

2. Стабільними пасивами комерційного банку вважаються: 

а) кошти до запитання; 

б) кредити НБУ та інших банків; 

в) термінові депозити; 

г) усі відповіді правильні. 

3. Власний капітал виконує такі функції: 

а) контролюючу, регулюючу і забезпечувальну; 

б) контролюючу, захисну і регулюючу; 

в) регулюючу, захисну і забезпечення діяльності. 

Задача  

Через 2 роки необхідно мати суму 150 тис. грн. Скільки необхідно 

розмістити на депозит під 20 % річних за умови: а) щорічного нарахування 

відсотків; б) щоквартального нарахування відсотків. 

Варіант № 7 

Тести 

1. Відмовити у видачі ліцензії на здійснення банківських операцій НБУ може за 

умови: 

а) несплаченого статутного капіталу; 
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б) не належного забезпечення матеріально-технічними засобами; 

в) недостатньої кількості досвідчених фахівців; 

г) усі відповіді правильні. 

2. Обов’язковий резерв формується з: 

а) усіх коштів, що надійшли на банківські рахунки; 

б) з коштів, що надійшли від юридичних осіб; 

в) з коштів, що надійшли від фізичних осіб; 

г) під час здійснення активних операцій. 

3. Для зменшення грошей в обігу НБУ проводить такі операції: 

а) підвищує норму обов’язкового резерву; 

б) продає облігації внутрішньої державної позики; 

в) продає іноземну валюту; 

г) усі відповіді правильні. 

Задача  

Розрахуйте поточне значення боргу, якщо необхідна сума через 3 роки  

буде складати 700 тис грн.  Проценти будуть нараховуватись: 

а) за ставкою 14 % в кінці кожного року; 

б) за ставкою 2 % в кінці кожного кварталу; 

в) за ставкою 12 % річних в кінці кожного місяця. 

Варіант № 8 

Тести 

1. Особливістю коштів до запитання є: 

а) те, що під час зняття їх з рахунку втрачається певна відсоткова винагорода 

для їх власника; 

б) те, що вони плануються як кредитні ресурси у повному обсязі; 

в) те, що їх власник може зняти кошти з рахунку у будь-який момент; 

г) те, що їх рівень займає найвищу частку серед всіх банківських ресурсів. 

2. Найдорожчими для комерційного банку є: 

а) ресурси, отримані через термінові депозити; 
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б) кошти до запитання; 

в) міжбанківські кредити; 

г) власний капітал банку. 

3. Комерційний банк уважається зареєстрований якщо: 

а) має повністю сформований статутний капітал; 

б) після проведення зборів засновників; 

в) після реєстрації в Книзі реєстрації банків валютних бірж та інших фінансово-

кредитних установ; 

г) після реєстрації в Єдиному державному реєстрі підприємств, установ та 

організацій. 

Задача  

Яку суму треба покласти на депозитний рахунок інвестору, щоб у кінці 

четвертого року отримати 25 000 грн, якщо відсотки встановлено на рівні 16 % і 

нараховуються вони за простою схемою? 

Варіант № 9 

Тести 

1. До структури доходів комерційного банку можуть належати: 

а) відсотки за депозитами, від розрахунково-касового обслуговування та 

комісійні платежі; 

б) відсотки за кредитами, комісійні та інші доходи; 

в) умовно-постійні та умовно-змінні доходи; 

г) правильної відповіді немає. 

2. Статутний капітал комерційного банку формується шляхом: 

а) записів на відповідних рахунках; 

б) внесення грошових коштів на тимчасовий рахунок; 

в) внесення грошових коштів та інших матеріальних цінностей; 

г) внеску готівки до каси банку. 

3. Резервний капітал банку формується за рахунок: 

а) чистого прибутку; 
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б) прибутку до оподаткування; 

в) отриманих депозитів; 

г) статутного капіталу. 

Задача 

Визначити майбутню вартість внеску за умов застосування складних 

відсотків, якщо внесок у розмірі 16 000 грн. був покладений на депозит на         

4 роки під  24 % річних. 

Варіант № 10 

Тести 

1. Суть операцій РЕПО полягає у тому, що: 

а) однією угодою оформляється видача кредиту і передача застави за ним; 

б) однією угодою оформляється продаж валютних цінностей та їх передача 

третій особі; 

в) однією угодою оформляється продаж та зворотній продаж цінних паперів; 

г) однією угодою оформляється видача двох кредитів. 

2. Отримання кредиту від НБУ можливе шляхом: 

а) кількісного та відсоткового тендеру; 

б) кількісного та відсоткового платежу; 

в) участі у його статутному капіталі; 

г) участі у кредитному аукціоні. 

3. Банк – це:  

а) установа, яка має право на проведення операцій з грошовими коштами; 

б) установа, яка надає кредити за рахунок мобілізації тимчасово вільних коштів 

клієнтів та здійснює розрахунково-касове обслуговування; 

в) установа, яка займається фінансовою діяльністю;  

г) установа, яка заощаджує кошти юридичних та фізичних осіб. 

Задача 

Визначити майбутню вартість внеску за умов застосування простих 

відсотків, якщо внесок у розмірі 25 000 грн був покладений на депозит на          

3 роки під 20 % річних. 
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1.4 Теоретична база для виконання практичної частини контрольної 

роботи 

Практична частина цієї контрольної роботи виконується студентом після 

самостійного опрацювання (використовуючи методичні рекомендації щодо 

самостійної роботи з навчальної дисципліни) всіх тем згідно з тематичним 

планом навчальної дисципліни та написання теоретичного розділу контрольної 

роботи за індивідуальною темою. 

Основні формули та теоретична база, що використовується під час 

розв’язання задач: 

1. Майбутня вартість вкладу за нарахуванням простих відсотків: 
                                    rnPVFVn 1 ,                                        (1.1) 

де PV – поточна вартість внеску; n – порядковий номер року; r – норма відсотка 

(доходності). 

2. Майбутня вартість вкладу за нарахуванням складних відсотків:       

                                      
n

rPVFVn 1                                               (1.2)  

3. Майбутня вартість грошей для різних періодів часу:    

                                   
mn

mrPVFVn /1 ,                                      (1.3)   

де m – річна кількість нарахування відсотків, разів; n = m*t – загальне число 

періодів; t – період в роках. 

4. Теперішня вартість внеску за нарахуванням простих відсотків:  

                                         rn
FVnPVn

1

1
                                            (1.4)  

5. Теперішня вартість внеску за нарахуванням складних відсотків: 

                                          
n

r
FVnPVn

1

1

                                           (1.5)
 

6. Теперішня вартість грошей для різних періодів часу:    

                                   

mn

m

r
FVnPVn

1

1

                                        (1.6)
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2 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Банк як суб’єкт підприємницької діяльності. 

2. Види банків та банківських об׳єднань. 

3. Порядок створення та реєстрації  банківської установи. 

4. Порядок державної реєстрації банків з іноземним капіталом. 

5. Особливості ліцензування банківської діяльності. 

6. Порядок надання банкам письмового дозволу НБУ. 

7. Організаційна структура і управління банком. 

8. Функціональні та територіальні структурні підрозділи банку. 

9. Сутність, види та значення банківських операцій.  

10. Основні способи реорганізації банку. 

11. Склад і структура ресурсів комерційних банків.  

12. Капітал банку. Фінансовий та регулятивний капітал. 

13. Структура і порядок формування капіталу банку. 

14. Особливості формування резервного фонду банку. 

15. Вклади як головне джерело банківських ресурсів. 

16. Види вкладів і їх характеристика. 

17. Гарантування вкладів фізичних осіб.  

18. Методи прогнозування залучених коштів.  

19. Запозичення ресурсів на міжбанківському ринку. 

20. Недепозитні джерела ресурсів банку.  

21. Прогнозування банківських ресурсів. 

22. Основи організації банками платіжного обороту.    

23. Порядок ведення банками рахунків клієнтів.  

24. Способи і форми міжгосподарських безготівкових розрахунків. 

25. Розрахунки з використанням платіжних доручень. 

26. Особливості використання платіжних вимог-доручень. 

27. Розрахунки за допомогою чеків. 

28. Акредитивна форма безготівкових розрахунків. 
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29. Вексель як форма міжгосподарських розрахунків. 

30. Міжбанківські розрахунки. 

31. Касові операції банківської установи. 

32. Організація готівкових грошових розрахунків у національній економіці. 

33. Порядок надходження готівки до кас банку. 

34. Порядок отримання готівки з кас банку. 

35. Порядок інкасації готівкової виручки.  

36. Особливості встановлення ліміту каси для підприємств.  

37. Види платіжних карток та види банківських операцій з ними. 

38. Порядок емісії платіжних карток банками. 

39. Операції банків екваєрів. 

40. Порядок здійснення платежів платіжними картками. 

41. Класифікація банківських кредитів.  

42. Умови кредитної угоди, кредитний договір.  

43. Оцінювання кредитоспроможності позичальника. 

44. Форми кредитних рахунків.  

45. Засоби захисту від кредитного ризику.  

46. Форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком. 

47. Порядок надання і способи погашення позичок.  

49. Плата за кредит та її диференціація. 

50. Етапи процесу банківського кредитування. 

51. Проблемні позички. 

52.  Контроль за використанням і погашенням кредиту. Кредитні санкції. 

53. Кредитний ризик і методи управління ним.  

54. Консорціальні та паралельні кредити.  

55. Споживчий кредит.  

56. Кредити під заставу цінних паперів.  

58. Контокорентний та овердрафтний кредит.   

59. Кредитування сільськогосподарських виробників. 

60. Іпотечні кредити. 
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61. Факторинг та фортрейтинг. 

62. Довгострокові кредити банків. 

63. Лізинг.  

64. Характеристика та види векселів. 

65. Класифікація банківських операцій з векселями. 

66. Кредитні операції банків у сфері вексельного обігу.  

67. Урахування та переврахування векселів.  

68. Кредит під заставу векселів. 

69. Авалювання та акцептування векселів. 

50. Інкасування векселів.  

51. Виконання банками функції особливого платника (доміциляція векселів). 

52. Зберігання банками векселів клієнтів. 

53. Види діяльності банків на фондовому ринку. 

54. Емісійні операції банків з цінними паперами. 

55. Інвестиційні операції банків з цінними паперами.  

56. Заставні операції банків з цінними паперами. 

57. Професійна діяльність банку на фондовому ринку. 

58. Сутність та види валютних операцій банків. 

59. Правові основи регулювання валютних операцій банків. 

60. Способи і засоби здійснення міжбанківських операцій в іноземній валюті. 

69. Порядок відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів. 

70. Посередництво банків у фінансових розрахунках між експортером та 

імпортером та їх кредитування. 

71. Види платежів, що застосовуються у міжнародній практиці. 

72. Банківський переказ як форма розрахунків. 

73. Чеки як основна форма розрахунків під час зовнішньо-торговельних 

операцій.  

74. Розрахунки за допомогою документарного інкасо. 

75. Розрахунки за допомогою товарних акредитивів, їх види.  

76. Неторгівельні операції банків в іноземній валюті. 
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77. Операції з торгівлі іноземною валютою. 

78. Операції з дорожніми чеками й іншими платіжними засобами в іноземній 

валюті.  

79. Особливості здійснення валютного кредитування. 

80. Загальна характеристика та види банківських послуг. 

81. Посередницькі, консультативні та інформаційні послуги банків. 

82. Трастові послуги. 

83. Операції банків з дорогоцінними металами. 

84. Фінансовий інжиніринг.      

85. Сутність фінансової стійкості комерційного банку та способи її 

забезпечення. 

 86. Обов’язкове резервування коштів банківською системою. 

 87. Економічні нормативи регулювання діяльності банків. 

 88. Ліквідність та платоспроможність банку. 

89. Формування резервів для покриття можливих втрат банку від активних 

операцій. 

90. Фінансові звіти банку та оцінювання його діяльності. 

91. Прибутковість банку: поняття та оцінювання.   

92. Засоби підвищення прибутковості банківської установи.        
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 

Оцінювання знань студентів під час контролю за виконанням контрольної 

роботи  проводиться у формі написання її студентом і захисту у встановленому 

порядку (згідно з Робочою навчальною програмою). 

Контрольну роботу рецензує та оцінює викладач кафедри фінансів за              

50-бальною шкалою. Під час рецензування контрольної роботи вихідною 

кількістю вважається 50. Такою кількістю балів може бути оцінена контрольна 

робота, яка повністю за своїм змістом і оформленням відповідає встановленим 

вимогам. Зменшення кількості балів проводиться відповідно до критеріїв 

оцінювання, викладених у табл. 3.1.  

Таблиця 3.1 – Критерії оцінювання контрольної роботи 

№ 

пор. 
Критерії оцінювання контрольної роботи 

Бали, що 

знімаються 

за недоліки 

контрольної 

роботи 

1 2 3 

1 Оформлення контрольної роботи не відповідає вимогам: 

(значне перевищення обсягу (більше 5 стор.) текстової 

частини, шрифт та інтервал не відповідають 

установленим, відсутня нумерація сторінок, відсутні 

заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового 

та графічного матеріалу тощо) 

5,10 

2 Несвоєчасна реєстрація контрольної роботи 5 

3 У контрольній роботі відсутня логічна послідовність і 

науковий стиль викладу 
5 

4 Викладення теоретичної частини контрольної роботи не 

відповідає вимогам: відсутні глибина, усебічність і 

повнота викладення теоретичного матеріалу, не визначені 

дискусійні питання тощо 

 10,15 

5 Практична частина контрольної роботи не відповідає 

вимогам: відсутній табличний  і ілюстративний матеріал 

або його аналіз, не використані формули та пояснення до 

них, відсутній аналіз поданого практичного матеріалу або 

його динаміка тощо 

10,15 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 

6 Проблемна частина контрольної роботи не відповідає 

вимогам: не виявлена проблема з цієї теми, не визначені 

шляхи її розв’язання, не зазначені шляхи вдосконалення, 

відсутня власна точка зору чи її аргументація тощо 

 

5,10 

7 Висновки не відповідають вимогам: не мають зв’язку з 

результатами дослідження, не підведені підсумки з усіх 

висвітлених питань, не визначені шляхи і напрями 

розв’язання проблемних аспектів теми тощо 

 

5,8 

8 Список літератури не відповідає вимогам: (неправильно 

оформлений, відсутня законодавча та інформаційна бази, 

застаріла періодична література тощо) 

5,8 

 

Максимальне зменшення балів – 10. 

 Після перевірки та рецензування контрольної роботи викладач кафедри 

фінансів виводить попередню оцінку за виконання та оформлення контрольної 

роботи за 10-бальною шкалою. 

Дату і час захисту контрольної роботи встановлює кафедра згідно з 

графіком навчального процесу. 

Під час захисту студент повинен показати правильність розуміння 

теоретичних засад і тенденцій розвитку сучасних фінансових відносин, 

аргументувати власну точку зору тощо. Викладач має право додатково знімати 

бали за такими критеріями: 

№ 

пор. 
Критерії оцінювання захисту контрольної роботи 

Бали, що 

додатково 

знімаються під 

час захисту 

контрольної 

роботи 

1 Нерозуміння теоретичних засад теми 1, 2 

2 Нерозуміння тенденцій розвитку сучасних 

фінансових  відносин на місцевому рівні 
1, 2, 3 

3 Неспроможність аргументувати власну точку зору 

щодо проблем і шляхів їх розв’язання у роботі 
1, 2, 3, 4 

 

Письмові роботи зберігають на кафедрі до закінчення семестру. 
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