
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖЕНТ»  

курс 3 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) 

 

Форма проведення виконання екзаменаційного тесту (Moodle) 
 

Тривалість проведення 

 

2 академічні години (1 год. 20 хв.) 
 

Максимальна кількість балів: 

 

40 балів (80 теоретичних тестів) 

 

Критерії оцінювання: 

 

40 балів – тести теоретичні 

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

 

Закон України «Про Національний банк України»,  

Закон України «Про банки і банківську діяльність», 

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів 

в Україні», Положення про порядок емісії електронних 

платіжних засобів і здійснення операцій з їх 

використанням, Інструкція про порядок відкриття і 

закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських 

рахунків банків - резидентів і нерезидентів, 

затвердженої Постановою Правління Національного 

банку України № 492 від 12.11.2003, Інструкція про 

безготівкові розрахунки в  Україні в національній 

валюті, затверджена постановою Національного банку 

України від 21.01.2004 № 22 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. У чому полягає менеджмент як система управління банком: суб’єкти, об’єкти і 

принципи банківського менеджменту. 

2. Охарактеризуйте напрями діяльності банківського менеджменту, його види. 

3. Назвіть та охарактеризуйте функції менеджменту банківської установи. 

4. Визначте інструментарій фінансового менеджменту у банку, його принципи та 

завдання. 

5. Визначте сутність і зміст організації банківської діяльності. 

6. Назвіть та охарактеризуйте принципи організаційного процесу в банку. 

7. Дайте характеристику типів систем управління банком. 

8. Визначте сутність та види планування у банку. 

9. Дайте характеристику причин і факторів зміни організаційної структури банків. 

10. Визначте суб’єкти управління банку та їх повноваження. 

11. Охарактеризуйте види організаційних структур банківських установ. 

12. Визначте стратегічне планування у банку, його етапи. 

13. Дайте характеристику тактичного планування. 

14. Наведіть принципи та методи складання бізнес-плану в банках. 

15. Дайте характеристику фінансового планування і бюджетування. 

16. Визначте суть і призначення власного капіталу банку. 

17. Охарактеризуйте види власного банківського капіталу та методи оцінювання його 

вартості. 



18. Дайте визначення адекватності власних коштів банку: Базельська конвенція та 

вітчизняна практика. 

19. Назвіть та охарактеризуйте новітні вимоги до визначення адекватності власного 

капіталу банківських 

установ. 

20. Охарактеризуйте методи управління власним капіталом банку. 

21. Охарактеризуйте склад і структуру пасивів банку. 

22. Управління депозитним портфелем банку. 

23. Дайте характеристику політики банку щодо мобілізації ресурсів на фінансових 

ринках. 

24. Наведіть типи системного зв’язку політики банку з мобілізації ресурсів. 

25. Організація управління зобов’язаннями банків. 

26. Дайте характеристику активів банку. 

27. Визначте сутність управління банківськими активами. 

28. У чому полягає управління кредитним портфелем банку. 

29. Назвіть та охарактеризуйте процес кредитування. 

30. Дайте характеристику кредитної політика банку. 

31. Охарактеризуйте ціноутворення на ринку банківських кредитів. 

32. Визначте методи встановлення ставки за кредитом. 

33. У чому полягає організація управління портфелем цінних паперів банку: пасивна і 

активна інвестиційна стратегія. 

34. Назвіть та охарактеризуйте типи портфелів цінних паперів. 

35. У чому полягає еволюція підходів до управління фінансовими потоками від активних 

та пасивних операцій. 

36. Охарактеризуйте інтегрований підхід до управління. 

37. Назвіть та охарактеризуйте принципи управління фінансовими потоками банку. 

38. Визначте стратегії та методи управління активами і пасивами (УАП). 

39. Дайте характеристику геп-менеджменту. 

40. Наведіть систему аналітичних показників, що використовуються при УАП. 

41. Визначте сутність банківської ліквідності, її принципи і функції. 

42. Наведіть підходи до управління ліквідністю в банківських установах. 

43. Назвіть та охарактеризуйте фактори впливу на банківську ліквідність. 

44. Визначте теорії управління банківською ліквідністю. 

45. Охарактеризуйте методи та стратегії менеджменту ліквідності банку. 

46. Дайте характеристику менеджменту грошової позиції банку. 

47. Визначте сутність та класифікація ризиків у банківській діяльності. 

48. Наведіть підходи до організації управління банківськими ризиками. 

49. У чому полягає організація управління банківськими ризиками. 

50. Охарактеризуйте методи управління ризиками. 

51. Дайте характеристику системи ризик-менеджменту в банку. 

52. Визначте систему управління кредитним ризиком у банківських установах. 

53. Охарактеризуйте методи управління ризиком незбалансованої ліквідності в банку. 

54. Наведіть шляхи мінімізації ринкових ризиків у банківській діяльності. 

55. Охарактеризуйте необхідність та сутність банківського менеджменту. 

56. Назвіть та охарактеризуйте функції та принципи банківського менеджменту. 

57. Назвіть та охарактеризуйте суб’єктів та об’єктів банківського менеджменту. 

58. Дайте характеристику системам банківського менеджменту. 

59. Визначте основні поняття та терміни, які застосовуються у банківському 

менеджменті. 

60. Дайте визначення сутності, ролі та місця ризиків у банківському менеджменті. 

61. У чому полягає організація банківського менеджменту? 

62. Охарактеризуйте фактори, що впливають на банківський менеджмент. 



63. Наведіть особливості порядку створення, реорганізації та ліквідації банків. 

64. Яким чином здійснюється державний контроль та регулювання банківського ринку? 

65. У чому полягає організація та управління банківською діяльністю? 

66. Охарактеризуйте бізнес-модель банківського менеджменту. 

67. У чому полягають особливості банківського менеджменту? 

68. У чому полягає ефективність діяльності банку та яка система показників її оцінки? 

70. Які особливості менеджменту фінансових результатів діяльності банку? 

71. Яким чином здійснюється оцінка фінансових результатів банку? 

72.  Охарактеризуйте менеджмент платіжно-розрахункової, ощадної, капітало-

утворюючої та кредитно-інвестиційної діяльності банку. 

73. У чому полягає градація на рівні банківського менеджменту 

74.  Яким чином здійснюється стабільність національної грошової одиниці. Цінова 

стабільність.  

75. Наведіть коефіцієнти прибутковості та коефіцієнти ефективності діяльності 

комерційного банку. Нормативні вимоги до оцінки діяльності банку.  

76. Визначте сутність і складові інформаційного забезпечення управління банком . 

фінансова звітність як джерело інформації про управління банком.  

77. Охарактеризуйте показники ефективності банківського менеджменту. 

78. Назвіть та охарактеризуйте коефіцієнти прибутковості та коефіцієнти ефективності 

діяльності комерційного банку. Нормативні вимоги до оцінки діяльності банку.  

79. Визначте статус, повноваження, принципи менеджменту та організаційну структуру 

Національного банку України 

80. У чому полягає система функцій Національного банку України? 

 

 

Приклад теоретичного тесту 

 
1. Залежно від характеру джерел коштів усі пасиви банку різняться зa:  

Виберіть одну або декілька відповідей: 

а) поточними операціями; 
б) термінами залучення;  

в) вартістю; 

г) ліквідністю; 

д) конвертованістю. 
2. До високоліквідних активів банку відносять: 

Виберіть одну або декілька відповідей: 

а) готівка; 
б) дорогоцінні метали, засоби в цінні папери; 

в) кредити і платежі на користь банку з терміном виконання до 30 днів; 

г) легкореалізовані цінні папери й інші цінності; 
д) всі цінні папери. 

 

 

Екзаменатор                          к.е.н., доц. Соболєва-Терещенко О.А. 

Завідувач кафедри              д.е.н., проф. Сосновська О.О.  


