
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «БАНКІВСЬКА СПРАВА»  

курс 2 

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 (20 теоретичних тестів, 10 практичних  

тестів) 

 

Критерії оцінювання: 
 

20 балів – тести теоретичні, 20 балів – тести практичні 

 

Перелік допоміжних матеріалів: 
 

Закон України “Про банки і банківську діяльність”, 

Закон України «Про Національний банк України», Закон 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб», конспект лекцій.  

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Основні проблеми реформування банківської системи України в перші роки після 

розпаду СРСР. 

2. Перспективи подальшого розвитку національної банківської системи 

3. Окремі види функцій НБУ, які пов’язані з реалізацією програми інтеграції України 

до Європейського Союзу. 

4. Основні цілі та завдання НБУ в процесі забезпечення економічної безпеки в 

грошово-кредитній сфері. 

5. Організаційна структура комерційного банку. 

6. Порядок та умови здійснення депозитних операцій комерційного банку. 

7. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності. 

8. Нормативна база здійснення та організації розрахунків у народному господарстві. 

9. Міжбанківські розрахунки, їх характеристика, організація здійснення.  

10. Умови кредитної угоди, принципи кредитування. 

11. Поняття і види цінних паперів. 

12. Сутність та основні принципи діяльності комерційного банку. 13.Доходи, витрати та 

прибуток банку. 

14. Загальні основи операцій банку з розрахунково-касового обслуговування клієнтів. 

15. Форми позичкового рахунку. 

16. Іпотечний кредит. 

17. Лізинговий кредит. 

18. Сільськогосподарський кредит. 

19. Споживчий кредит 

20. Кредити, пов’язані з вексельним обігом.  

21. Кредити під заставу цінних паперів. 

22. Консорціумний кредит. 

23. Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів.  

24. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності. 

25. Еволюція економічної сутності категорії «банк». Виникнення банківської справи. 



26. Історичний розвиток платіжних засобів. Становлення системи безготівкових 

розрахунків. Поява банкнот. 

27. Розвиток платіжно-розрахункової, ощадно-капіталотворчої та кредитно- 

інвестиційної функції банку. 

28. Поняття та функції банківської системи. Умови та особливості функціонування 

банківської системи. 

29. Рівні банківських систем. Роль центральних банків в структурі банківської системи. 

30. Цілі державної політики в банківській сфері.  

31. Становлення банківської системи США. 

32. Характеристика часових етапів створення та розвитку національної банківської 

системи. 

33. Головні напрямки діяльності банківської системи України.  

34. Основні проблеми банківської системи України. 

35. Характеристика Національного банку України як основного елементу банківської 

системи. 

36. Статус, повноваження і принципи організації діяльності Національного банку 

України. 

37. Організаційна структура НБУ. Рада Національного банку. Обов’язки та 

повноваження Голови НБУ. 

38. Функції Національного банку України 

39. Заходи впливу Національного банку України на ризики, які виникають в банківській 

системі. 

40. Операції Національного банку України.  

41. Інструменти грошово-кредитної політики НБУ.  

42. Регулювання імпорту та експорту капіталу. 

43.  Операції з цінними паперами на відкритому ринку.  

44.  Сутність та основні принципи діяльності банку, його види.  

45.  Загальна характеристика операцій банків та їх види. 

46. Порядок реєстрації комерційного банку. Реєстрація банків з іноземним капіталом. 

Відмова банку в реєстрації. 

47. Процедура відкриття філій банками. 

48. Відмінності у порядку створення та реєстрації звичайних господарських товариств і 

банків. 

49. Розміри статутного фонду комерційних банків. Засновники та акціонери 

банків. 

50. Значення ліцензування банків для банківської системи країни 

 

Приклад теоретичного тесту 

1. Стратегічної метою банку є: 

а) Робота в межах наявних ресурсів; 

б) Договірний характер відносин; 

в) Максимізація ринкової вартості (ринкової оцінки капіталу) банку; 

г) Регулювання економічних механізмів. 

2. Виконавчим органом банку, що здійснює поточне управління, є 

а) Правління банку; 

б) Рада банку; 

в) Загальні збори акціонерів; 

г) Ревізійна комісія. 
 

Екзаменатор                          к.е.н., доц. Золковер А.О. 

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


