
Програмові вимоги з дисципліни «Банківська система» 

І частина курсу 
 

1. Передумови становлення і розвитку банківської справи.  

2. Характеристика банку як специфічної комерційної установи.  

3. Сутність банківської діяльності.  

4. Банк як важливий елемент банківської системи, організація банківських 

систем. Центральний банк.  

5. Класифікація банківських інститутів. 

6. Організаційно-правові основи функціонування Національного банку 

України.  

7. Функції НБУ.  

8. Операції Національного банку України.  

9. Структура Національного банку України. 

10. Форми управління НБУ. 

11. Принципи організації роботи банку.  

12. Банківські операції.  

13. Зміст і класифікація пасивних операцій.  

14. Сутність активних операцій.  

15. Реалізація функцій банку.  

16. Порядок заснування банківської установи.  

17. Документи та вимоги для отримання банківської ліцензії.  

18. Перелік ліцензованих операцій.  

19. Типова організаційна структура комерційного банку.  

20. Структура апарату управління, структура, задачі основних 

функціональних підрозділів банку.  

21. Визначення філії, представництва, територіальне відокремленого 

безбалансового відділення, принципи їх функціонування. 

22. Суть і основні цілі грошово-кредитної політики.  

23. Цільова спрямованість грошово-кредитної політики.  

24. Суб’єкти реалізації грошово-кредитної політики.  

25. Інструменти прямого і опосередкованого впливу на основні параметри 

грошового обігу.  

26. Операції на відкритому ринку.  

27. Управління обов’язковими резервами.  

28. Регулювання облікової ставки та банківського відсотка.  

29. Дієвість монетарної політики.  

30. Грошово кредитна політика в Україні. 

31. Емісія грошей.  

32. Основні принципи організації готівкового грошового обігу.  

33. Основні принципи організації касових операцій.  

34. Основні принципи організації емісійно-касових операцій.  
35. Роль НБУ в регулюванні готівкового грошового обігу.  

36. Розвиток обігу електронних грошей. 

37. Організація готівкового обігу в позабанківській системі.  



38. Регулювання готівкового обігу в установах комерційних банків.  

39. Касове обслуговування комерційних банків.  

40. Організація емісійно-касової роботи в установах НБУ.  

41. Організація перевезення грошей.  

42. Система перевірки грошових знаків та монеті на аутентичність.  

43. Організація реалізації ювілейних та пам'ятних монет.  

44. Прогнозування грошової емісії та потреби в готівці. 

45. Кредитно-розрахункове обслуговування уряду.  

46. Внутрішній і зовнішній борг.  

47. Грошово-кредитна політика.  

48. Обов'язкове резервування.  

49. Процентна політика.  

50. Операції на відкритому ринку. 

51. Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю.  

52. Становлення системи валютного регулювання в Україні.  

53. Класифікація і характеристика методів валютного регулювання. 

54. Курсова політика національного банку України.  

55. Формування та управління золотовалютним резервом країни.  

56. Регулювання Національним банком України поточних валютних операцій. 

57. Регулювання НБУ валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу. 

58. Регулювання НБУ валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу.  

59. Повноваження Національного банку України у сфері валютного контролю 

60. Організація міжбанківських розрахунків.  

61. Прямі кореспондентські відносини.  

62. Система рахункових палат НБУ.  

63. Техніка здійснення міжбанківських розрахунків. 

 

ІІ частина курсу 

64. Регулювання банківської діяльності, його суть та форми.  

65. Регулятивний капітал банку: призначення та порядок визначення.  

66. Економічні нормативи капіталу банк.  

67. Економічні нормативи ліквідності. 

68. Нормативи кредитного ризику.  

69. Нормативи інвестування. 

70. Економічна характеристика та склад ресурсів комерційного банку.  

71. Банківський капітал та його внутрішня структура.  

72. Функції  основного, додаткового та субординованого банківського 

капіталу.  

73. Аналіз достатності капіталу банку.  

74. Методи управління банківським капіталом в Україні та в міжнародній 

практиці.   

75. Сутність та склад пасивних операцій банку.  

76. Залучені та запозичені кошти банку 

77. Кредитна політика комерційного банку як складова його бізнес-плану.  

78. Класифікація банківських позичок та сучасні види кредитів.  



79. Аналіз структури кредитних вкладень.  

80. Аналіз кредитоспроможності позичальника та способи її оцінки банком.  

81. Оцінювання якості кредитного портфеля.  

82. Процес банківського кредитування.  

83. Кредитний ризик банку та способи його мінімізації.  

84. Методи управління проблемними кредитами та кредитним ризиком в 

цілому.  

85. Банківський контроль і кредитні санкції. 

86. Економічний зміст валютного курсу.  

87. Режими та методики курсоутворення.  

88. Конвертованість валюти і її види.  

89. Пряма (європейська) та непряма (американська) система котирування 

валюти.  

90. Крос-курси валют та способи їх обчислення.  

91. Характеристика конверсійних (обмінних) валютних операцій.  

92. Відкрита валютна позиція банку, порядок її обчислення та регулювання.  

93. Операції з міжнародних торговельних розрахунків. 

94. Економічні основи банківського лізингу та його форми.  

95. Лізингові операції та перспективи їх розвитку в Україні.  

96. Банківські гарантії та поручительства, як форми банківських послуг.  

97. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків.  

98. Трастові послуги.  

99. Учасники факторингових операцій та зміст договірних відносин між 

ними.  

100. Характерні ознаки форфейтингу.  

101. Поняття фінансової стійкості банку та фактори, що її визначають.  

102. Фінансова звітність та оцінювання прибутковості комерційного 

банку.  

103. Методи оцінювання фінансової стійкості банків та 

управлінняїхньою ліквідністю.  

104. Нагляд за діяльністю банків: безвиїзний та шляхом виїзного 

інспектування.  

105. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу.  

106. Нагляд та контроль за фінансовою стійкістю банків.  

107. Режим фінансового оздоровлення банків та заходи впливу щодо 

забезпечення їхньої фінансової стійкості.  

108. Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової 

стійкості.  

109. Обов’язкове резервування як метод підтримання фінансової 

стійкості банків. 
 

 

 

 


