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ПЕРЕДМОВА 

 
Сучасний етап становлення ринкових відносин в економічній системі України 

характеризується постійним підвищенням значення банківської системи у стимулюванні 

економічного зростання. 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. 

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 «Банківська система» має стати необхідною умовою 

підвищення ефективності банківської діяльності шляхом правильного застосування здобутих 

знань на практиці. 

Метою дисципліни «Банківська система» – є формування системи знань у сфері 

теоретико-методичних і організаційно-правових засад функціонування банківської системи, її 

ролі в економічному розвитку країни та набуття студентами навичок щодо їх практичної 

реалізації в банківській діяльності. 

Завдання дисципліни «Банківська система»:  

– вивчення поняття, структури, функцій, основних завдань банківської системи;  

– розуміння призначення банківської системи та її елементів; 

– оволодіння методами проведення банківських операцій та надання банківських послуг;  

– аналіз банківської діяльності;  

– застосування інструментів при забезпеченні стабільності банківської системи та 

державного регулювання банківської системи. 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни: 

Загальні компетентності: 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі 

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

фінансові ринки, банківська система та страхування). 

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

СК011. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

СК13. Здатність провадити професійну діяльність з фінансів, банківської справи та 

страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 

СК14. Здатність застосовувати новітні наукові та прикладні досягнення фінансів, 

банківської справи та страхування у діяльності підприємств аграрної сфери економіки. 

Програмні результати навчання:   

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 



 5 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію. 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань. 

ПР25. Розуміти особливості реалізації діяльності з фінансів, банківської справи та 

страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 

ПР26. Застосовувати новітні досягнення фінансової науки у практичній діяльності, в тому 

числі – на підприємствах аграрної сфери економіки.  

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Практичні заняття проводяться з метою закріплення теоретичних знань, одержаних під 

час лекційних занять, виконання самостійних та індивідуальних занять і набуття практичних 

навичок фінансових розрахунків, аналізу їх результатів, складання висновків та пропозицій 

стосовно отриманих результатів.Програмний матеріал для проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» розподіляється на три модулі, які охоплюють теми програми курсу: 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Основи банківської системи 

1 
Тема 1. Сутність, функції та структура сучасної  банківської 

системи 
2 – 

2 Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку 2 – 

3 
Тема 3. Операції банків з організації розрахунків і 

обслуговування платіжного обороту клієнтів 
2 – 

4 Тема 4. Операції банків з векселями 2 – 

5 Тема 5. Кредитні операції банків 2 2 

 Разом за змістовим модулем 1 10 2 

Змістовий модуль 2. Обслуговування зовнішньоекономічної діяльності та інші послуги 

комерційних банків 

6 Тема 6. Операції банків з цінними паперами 2 – 

7 Тема 7. Інвестиційні операції банків 2 – 

8 Тема 8. Операції банків в іноземній валюті 2 – 

9 Тема 9. Банківські операції та послуги 2 2 

10 Тема 10. Забезпечення фінансової стійкості банку 2 – 

 Разом за змістовим модулем 2 10 2 

Змістовий модуль 3. Банківський маркетинг та менеджмент 

11 Банківський маркетинг 2 – 

12 Банківський  менеджмент 1 – 

13 Державний контроль за здійсненням банківських операцій 1 – 

 Разом за змістовим модулем 3 4 – 

 Всього   24 4 
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ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Тема 1. Сутність, функції та структура сучасної  банківської системи 

План заняття 

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

2. Види комерційних банків та їх операції. 

3. Порядок створення та реєстрація комерційних банків. 

4. Ліцензування комерційних банків. 

5. Організаційна структура та управління банком. 

 
Методичні поради до вивчення теми 

Розглядаючи дану тему, спочатку варто розглянути походження, розвиток та функції 

комерційних банків, зокрема процес становлення банківської системи України.  

Необхідно зазначити, що побудова банківської системи України за дворівневим 

принципом передбачає функціонування банків другого рівня, які обслуговують юридичних і 

фізичних осіб і діють на основі наступних принципів:  

- комерційний розрахунок;  

- діяльність у межах реально наявних ресурсів;  

- повна економічна самостійність;  

- економічна відповідальність за результати діяльності;  

- побудова взаємовідносин з клієнтурою на партнерських засадах;  

- підбір висококваліфікованих кадрів;  

- державний контроль за банківською діяльністю.  

Діяльність банків другого рівня регулюється Законом України «Про банки і банківську 

діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ, згідно з яким «банк - це юридична особа, яка має 

виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності 

такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення 

зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття та ведення 

банківських рахунків фізичних та юридичних осіб».  

При вивченні даної теми студент має ознайомитися з видами банків, що функціонують в 

Україні і класифікуються залежно від наступних критеріїв: форми власності, організаційно-

правової форми, величини активів, розміру статутного капіталу, частки іноземного капіталу, 

обсягу зобов'язань, секторів ринку, наявності і кількості банківських установ, діапазону 

операцій та ін.  

Також слід приділити достатньо уваги видам банківських об'єднань, до яких відносяться 

банківські корпорації, банківські холдингові групи, фінансові холдингові групи та з якою 

метою вони створюються. Крім цього, процес капіталізації веде до структурної реорганізації 

банків. В Україні реорганізація здійснюється через злиття, приєднання, поділ, виділення та 

перетворення.  

У процесі вивчення даної теми студент повинен ознайомитися із процедурою реєстрації 

банку чи банківського об'єднання в нашій державі.  

Державна реєстрація банку - це надання банку статусу юридичної особи. В Україні банки 

створюються з дозволу Національного банку України внесенням відповідного запису до 

Державного реєстру банків. Процедура реєстрації банку регламентується положенням НБУ 

«Про порядок створення, державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, 

відділень», затвердженим постановою Правління НБУ від 31 серпня 2001 р. № 375. Варто також 

приділити увагу пакету документів, який необхідно подавати до територіального управління 

НБУ за місцем створення банку для його реєстрації.  

Остаточне рішення про можливість створення банку приймає Правління НБУ. Причому з 

моменту отримання Національним банком України повного пакета документів до моменту 

прийняття такого рішення має пройти не більше трьох місяців. У разі відмови у державній 
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реєстрації банку Національний банк надає уповноваженій особі своє мотивоване рішення з 

обґрунтуванням причин відмови.  

Необхідно засвоїти особливості реєстрації банків з іноземним капіталом, філій та 

представництв діючих вітчизняних банків в Україні та за її межами, а також ознайомитися з 

особливостями реєстрації установ іноземних банків в Україні.  

До особливостей створення банків з іноземним капіталом слід віднести: отримання 

попереднього дозволу на створення такого банку; ширший пакет документів, на основі якого 

приймається рішення про реєстрацію банку; розгляд документів, що подаються для реєстрації, 

крім Департаменту реєстрації та ліцензування Юридичним департаментом та Департаментом 

валютного контролю та ліцензування; внески до статутного капіталу нерезиденти можуть 

здійснювати як у національній, так і в іноземній валюті.  

Варто звернути увагу на те, що усі вітчизняні банківські установи, у тому числі філії і 

представництва, зобов'язані повідомляти Національному банку України про внесення змін і 

доповнень в установчі документи, положення про філію, представництво та інші документи, що 

підтверджують їх реєстрацію.  

Студент має з'ясувати основні функції та повноваження окремих органів управління 

банком з різною формою власності та організаційно-правовою формою діяльності, а також 

зрозуміти специфіку вищого органу управління банків з державною і недержавною формою 

власності.  

У процесі вивчення даної теми необхідно зрозуміти економічний зміст окремих 

банківських операцій, засвоїти порядок їх відображення у балансі банку і визначити види 

активних та пасивних операцій банку.  

Пасивні операції - це дії банку з мобілізації ресурсів для проведення активних операцій. За 

видом банківських ресурсів розрізняють пасивні операції з формування власних, залучених 

(депозитних) та позичених (недепозитних) ресурсів. Пасивні операції банку із мобілізації 

власних ресурсів формують власний або балансовий капітал банку. Операції з мобілізації 

залучених та запозичених ресурсів формують зобов'язання банків перед його вкладниками, 

кредиторами та інвесторами. Оскільки за вартістю активи балансу збігаються з пасивами, 

балансовий капітал банку визначається як залишкова вартість активів за вирахуванням 

зобов'язань.  

Активні операції - це дії банку з розміщення мобілізованих ресурсів у депозити, кредити, 

цінні папери, інвестиції, основні засоби і товарно-матеріальні цінності з метою отримання 

доходу.  

Розглядаючи дану тему, необхідно ознайомитися з процедурою ліцензування банківської 

діяльності в Україні. Ліцензування має на меті обмежити здійснення банківських операцій 

тільки тими юридичними особами, які мають дозвіл на їх проведення від уповноваженого 

органу. Питання про можливість видачі банківської ліцензії розглядається спочатку 

територіальним управлінням НБУ за місцем реєстрації банку на підставі клопотання банку за 

умови наявності документів, які підтверджують дотримання встановлених Законом «Про банки 

і банківську діяльність» вимог. У разі дотримання визначених вимог банку надається ліцензія 

на право виконання певних операцій. Але для здійснення окремих операцій банк має отримати 

письмовий дозвіл на виконання окремих операцій.  

Банки в межах отриманої ліцензії на здійснення банківських операцій можуть видавати 

своїм філіям дозвіл на право здійснення визначених головним банком операцій у межах 

дозволених Національним банком України.  

Необхідно враховувати, що існують такі операції, які за чинним законодавством банкам 

забороняється виконувати, а саме: діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за 

винятком реалізації пам'ятних, ювілейних та інвестиційних монет), та страхування (крім 

виконання функцій страхового посередника). 

Запитання для самоконтролю 

1. Який склад сучасної банківської системи? 

2. Які основні функції банківської системи? 
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3. За якими ознаками можуть бути класифіковані комерційні банки? 

4. У чому полягає головний принцип управління банківською діяльністю? 

5. У чому особливості сучасної організаційної структури комерційних банків? 

6. Що таке істотна участь у банку? 

7. За рахунок яких джерел формується статутний капітал банку? 

8. В якій формі здійснюються внески до статутного капіталу банку? 

9. Який порядок державної реєстрації банків з іноземним капіталом? 

10. В яких випадках НБУ може відмовити комерційному банку в реєстрації? 

11. В чому полягає основна мета ліцензування банківської діяльності? 

12. Які основні умови видачі комерційним банкам ліцензії на здійснення банківських 

операцій? 

13. Які операції вважаються виключно банківськими? 

14. Як законодавство України визначає банк? 

15. Визначте підстави для вилучення у банку ліцензії на право здійснення банківської 

діяльності. 

16. Який перелік документів необхідний для державної реєстрації банку? 

17. Де зберігаються кошти підписних внесків учасників банку у період до його 

реєстрації? 

 
Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 25, 27, 36, 46, 69, 71, 72, 78. 

 
Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку 

План заняття 

1. Склад і структура ресурсів комерційного банку 

2. Формування власного капіталу банку 

3. Операції по залученню вкладів і депозитів 

4. Залучення ресурсів на міжбанківському ринку 

5. Управління ресурсами комерційного банку. 

 
Методичні поради до вивчення теми 

Засвоєння даної теми вимагає від студентів вивчення економічної характеристики та 

джерел формування банківських ресурсів, адже основою діяльності банків слугують 

сформовані ними ресурси. За своїм економічним змістом банківські ресурси не однорідні, їх 

можна класифікувати за різними ознаками. Найпоширенішою є класифікація банківських 

ресурсів на залучені, позичені та власні ресурси банку.  

Необхідно розуміти, що власні ресурси відіграють визначальну роль у процесі створення 

та майбутньої діяльності банку. Тож власний капітал - грошові кошти та виражена у грошовій 

формі частина майна, які належать його власникам, забезпечують економічну самостійність та 

фінансову стійкість банку, використовуються для здійснення банківських операцій та надання 

послуг з метою одержання прибутку.  

Виходячи з цього, можна визначити функції власного капіталу - захисну, регулюючу та 

забезпечення оперативної діяльності банку. Варто відмітити, що багатофункціональне 

призначення власного капіталу робить його неоднорідним за своїм складом.  

Краще зрозуміти сутність власного капіталу дає змогу класифікація його за різними 

ознаками, такими як: організаційно-правова форма діяльності банку, форма інвестування, 

форма власності, резидентність, характер використання власниками, характер використання в 

банківській діяльності, спосіб розрахунку, порядок та джерела формування.  

Необхідно враховувати, що залежно від способу розрахунку виокремлюють балансовий та 

регулятивний власний капітал.  

Балансовий власний капітал розраховується як різниця між балансовою вартістю активів 

та зобов'язань банку.  
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Регулятивний власний капітал використовується для обчислення економічних нормативів 

діяльності банків та деяких інших потреб. При його розрахунку за основу береться балансовий 

власний капітал, який потім коригується на різноманітні статті балансу, що характеризують 

банківські ризики. Алгоритм розрахунку розміру регулятивного власного капіталу має такий 

вигляд:  

РВК = ОК + ДК - В, 

де РВК - регулятивний власний капітал банку;  

ОК - основний капітал, зменшений на суму недосформованих резервів за активними 

операціями банку;  

ДК - додатковий капітал банку;  

В - відвернення.  

Виходячи з порядку і джерела формування слід розрізняти: статутний капітал, резервний 

капітал та інші спеціальні фонди і резерви, нерозподілений прибуток, субординований капітал.  

Найважливішою складовою власного капіталу банку є його статутний капітал, який являє 

собою вартість вкладів засновників (учасників) банку, що передаються йому власниками 

вкладів у повне господарське відання з метою формування активів банку для початку чи 

подальшої його діяльності, а також гарантування інтересів вкладників і кредиторів банку.  

До складу власного капіталу входять резервний капітал та інші спеціальні фонди та 

резерви. Резервний капітал формується в процесі подальшої діяльності банку. Він призначений 

для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансових зобов'язань. 

Наявність резервного капіталу забезпечує фінансову стійкість банку, що, у свою чергу, 

позитивно впливає на підвищення його платоспроможності та зменшує вірогідність 

банкрутства банку.  

Резервний капітал формується в порядку, установленому загальними зборами акціонерів 

(засновників, учасників). Однак розмір резервного капіталу та щорічних відрахувань до нього 

не можуть бути меншими ніж це встановлено законодавчо, а саме: мінімальний розмір 

резервного капіталу має бути не меншим 25% регулятивного капіталу, а розмір відрахувань - 

меншим 5% чистого прибутку.  

Компонентом власного капіталу є загальні резерви, які створюються для відшкодування 

можливих непередбачених ризиків. Крім цього, до складу власного капіталу банку входять 

спеціальні фонди та резерви. Згідно з чинним законодавством банки мають право створювати 

спеціальні фонди, призначені для розширення і розвитку банківської діяльності та її 

матеріально-технічної забезпеченості, вирішення питань матеріального стимулювання 

працівників та соціального розвитку колективу банку.  

Для більш повної уяви про власний капітал банку, варто відмітити, що власний 

балансовий капітал банку включає такий компонент, як результат переоцінки окремих активів, 

зокрема основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж, 

інвестицій у асоційовані та дочірні компанії.  

Важливим джерелом формування власного капіталу є прибуток банку за минулі та за 

поточний рік. Нерозподілений прибуток - це частина чистого прибутку, яка не розподіляється, а 

утримується банком, як правило, з метою реінвестування в його діяльність. Зазначений 

прибуток є джерелом власного капіталу внутрішнього походження. Він створюється як залишок 

чистого прибутку після нарахування дивідендів, відрахувань у загальні резерви, резервний 

капітал та інші фонди, створені відповідно до рішень загальних зборів учасників банку згідно з 

чинним законодавством.  

Розглядаючи нерозподілений прибуток як джерело власного капіталу банку, слід 

враховувати обмеження, встановлені чинним законодавством на виплату дивідендів:  

  банку забороняється виплачувати дивіденди чи розподіляти капітал у будь-якій формі, 

якщо така виплата чи розподіл призведе до порушення нормативу адекватності капіталу; 

  якщо за попередній рік діяльність банку була неприбутковою, банку дозволяється 

виплачувати дивіденди чи розподіляти капітал у будь-якій формі на суму, що не перевищує 

50% від різниці між капіталом банку і рівнем регулятивного капіталу.  
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Запитання для самоконтролю 

1. Що таке капітал комерційного банку? 

2. Яка структура капіталу банку? 

3. Як розрахувати норматив капіталу банку? 

4. Які операції банків належить до депозитних? 

5. Як нараховуються прості і складні відсотки з банківських депозитів? 

6. Які операції банків належать до недепозитних?  

7. У чому сутність проведення операцій РЕПО. 

8. Дайте характеристику банківських ресурсів? 

9. Що таке регулятивний капітал і його відмінність від балансової вартості капіталу? 

10. Сутність та призначення резервного капіталу банку? 

11. Які вимоги до розміру резервного капіталу банку встановлено законодавством 

України? 

12. Що таке субординований борг банку? 

13. Дайте характеристику строковим вкладам. 

14. Дайте характеристику ощадним вкладам. 

15. Які переваги для банку у залученні коштів на міжбанківському ринку перед 

депозитним залученням ресурсів? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 21 27, 40, 63, 70, 72, 74, 80. 

 

Тема  3. Операції банків з організації розрахунків і обслуговування платіжного 

обороту клієнтів 

План заняття 

1. Грошовий обіг як основа організації платіжних операцій банків 

2. Правила документообігу при здійсненні  безготівкових розрахунків. 

3. Відкриття та ведення банками рахунків в національній валюті. 

4. Форми безготівкових розрахунків. 

5. Касові операції. 

6. Міжбанківські розрахунки. 

7. Розрахунки з використанням платіжних карток. 

 
Методичні поради до вивчення теми 

Засвоєння даної теми вимагає від студентів розуміння економічного змісту, класифікації 

та загальної характеристики депозитних операцій, здійснюючи які банки залучають вільні 

грошові кошти юридичних і фізичних осіб.  

Депозит (вклад) - це грошові кошти в національній та іноземній валютах, передані їх 

власником або іншою особою за його дорученням у готівковій або безготівковій формі за 

рахунок власника для зберігання на певних умовах. Операції, пов'язані з залученням грошових 

коштів на вклади, називаються депозитними. За формою використання рахунків вони 

поділяються на: депозити до запитання, термінові (строкові) депозити; умовні депозити.  

Вклади (депозити) до запитання розміщуються у банку на розрахунковому або поточному 

рахунку клієнта. Вони використовуються для здійснення поточних розрахунків власника 

рахунку з його партнерами. На вимогу клієнта кошти з поточного рахунку в будь-який час 

можуть вилучатися через видачу готівки, виконання платіжного доручення, сплату чеків або 

векселів.  

Строкові вклади - це кошти, що розміщені у банку на певний строк і можуть бути знятими 

після закінчення цього терміну або після попереднього повідомлення банку за встановлений 

період (не менше одного місяця). Вилучення строкових вкладів відбувається переказуванням 

грошей на поточний рахунок або готівкою з каси банку.  

Однією з форм строкових вкладів є сертифікати. Вони можуть бути депозитними та 

ощадними.  
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Для більш повної уяви про операції банків із залучення коштів, необхідно розглянути 

процентну політику банків, адже вона відіграє важливу роль у роботі банків щодо залучення 

вкладів (депозитів), і одержання прибутків від вкладених коштів є для клієнтів суттєвим 

стимулом з активізації вкладів. Розмір депозитного процента банк установлює самостійно, 

виходячи з облікової ставки НБУ, стану грошового ринку і власної депозитної політики.  

Необхідно відмітити, що рівень прибутків за різноманітними видами депозитних рахунків 

різний. Найнижчі проценти комерційні банки сплачують за рахунками до запитання, оскільки 

вони характеризуються нестабільністю залишків. При встановленні розміру процентної ставки 

за строковими депозитами визначальним чинником є термін, на який розміщені кошти. Чим 

триваліший термін, тим вищі процентні ставки. Процентна ставка за строковими депозитами 

може залежати і від частоти виплати прибутку: чим рідше здійснюються виплати, тим вищий 

рівень процентної ставки.  

Особливу увагу слід звернути на можливість нарахування банками процентів зі сплатою 

простих і складних процентів. Одним із способів стимулювання вкладів є застосування 

процентної ставки, що прогресивно зростає залежно від часу фактичного перебування коштів 

на рахунку. Для компенсації інфляційних витрат банки можуть пропонувати вкладникові 

виплату процентів наперед. Якщо депозитна угода буде розірвана достроково, виплачені 

проценти банк утримає із суми вкладу.  

Велике значення для стимулювання вкладів має гарантування банком цілості переданих 

йому коштів. Цього можна досягти страхуванням депозитів. В Україні за рахунок вкладів 

банків створено фонд гарантування вкладів фізичних осіб.  

Студенти повинні засвоїти механізм позичання банками тимчасово вільних грошових 

коштів. Зокрема до позиченого капіталу банку належать кошти, отримані від емісії та продажу 

облігацій та кредити, одержані від інших банків, у тому числі в Національному банку України.  

Банки-позичальники залучають міжбанківський кредит для розширення своєї кредитної 

діяльності з клієнтами, а також у зв'язку з необхідністю регулювання банківської ліквідності.  

При розгляді даної теми треба звернути увагу на механізми рефінансування комерційних 

банків. Дійсно, для ефективного регулювання грошово-кредитним ринком, управління 

ліквідністю банківської системи, виконання функції кредитора останньої інстанції НБУ 

застосовує такі механізми рефінансування комерційних банків:  

- проведення операцій на відкритому ринку;  

- надання стабілізаційного кредиту;  

- здійснення біржових і позабіржових операцій з купівлі і продажу державних цінних 

паперів на відкритому ринку.  

Операції на відкритому ринку НБУ проводить, здійснюючи середньострокове та 

короткострокове рефінансування банків через кількісний або процентний тендер, а також через 

постійно діючу лінію рефінансування (кредит «овернайт»).  

Студенти повинні, перш за все, з'ясувати призначення та принципи організації платіжної 

системи країни.  

Платіжна система - сукупність визначених законом платіжних інструментів, норм, правил, 

а також механізмів та процедур їх застосування всіма суб'єктами грошового обороту.  

Необхідно розуміти, що важливе місце в розрахунковому обслуговуванні клієнтів мають 

платіжні інструменти, під якими розуміють певних носіїв інформації, що слугують банкам 

правовою підставою для здійснення грошових переказів на рахунки чи виконання касових 

операцій (чек, вексель, платіжне доручення, різні види платіжних карток тощо). Такі 

інструменти, що виготовлені з паперу за строго стандартизованою формою, називаються 

розрахунковими документами. Інструменти, що застосовуються для здійснення платежів на 

електронній основі, називають платіжними картками.  

Студенти повинні розуміти, що ведення банками рахунків є необхідною передумовою та 

важливою складовою їх діяльності з розрахункового та касового обслуговування клієнтів.  

Банківський рахунок - це бухгалтерський документ, що ведеться в банку на ім'я певного 

клієнта для обліку руху його грошових коштів: надходження, витрачання, залишку. Весь процес 
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ведення рахунків умовно можна поділити на три стадії: відкриття, обслуговування, закриття 

рахунків, кожній із яких студенти повинні приділити значну увагу.  

Вивчення даної теми має за мету ознайомлення студентів з порядком документообігу при 

всіх видах безготівкових розрахунків, що застосовуються в Україні.  

В Україні платіжні інструменти, що застосовуються при безготівкових розрахунках, 

називаються розрахунковими документами. До них відносяться: платіжні доручення, платіжні 

вимоги-доручення, чеки, акредитивні заяви, платіжні вимоги, інкасові доручення, векселі.  

Готівка як одна з форм грошей має істотні відмінності порівняно з безготівковими 

грошима, що спричинює значну специфіку їх обороту. Готівкові гроші здійснюють свій оборот 

поза банками, безпосередньо обслуговуючи відносини між економічними суб'єктами.  

Студенти повинні засвоїти сутність і роль касових операцій. Касові операції банків 

полягають у прийманні готівки від клієнтів, зарахуванні її на рахунки, збереженні виданих 

коштів та видачі готівки на вимогу клієнтів. Важлива роль касових операцій у діяльності 

банківської системи зумовлює необхідність їх централізованого регулювання.  

Важливим етапом вивчення платіжної системи є розгляд міжбанківських розрахунків, які є 

обов'язковою передумовою міжгосподарських розрахунків, що здійснюються між 

економічними суб'єктами - клієнтами різних банків або різних філій одного банку.  

Для забезпечення міжбанківських розрахунків створюються спеціальні платіжні системи. 

Україна створила досить надійну, оперативну та ефективну систему міжбанківських 

розрахунків - Систему електронних платежів (СЕП). Це державна платіжна система, що 

забезпечує здійснення розрахунків між банківськими установами на всій території України в 

електронній формі.  

Платіжна картка - це спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої у встановленому 

порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання 

переказування коштів з рахунку платника або іншого відповідного рахунку банку з метою 

оплати вартості товарів та послуг, переказування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших 

осіб, отримання готівки в касах банків, у торговців і в банкоматах, а також здійснення інших 

операцій між банком та клієнтом.  

Вивчаючи дану тему, студенти повинні отримати знання про сутність національної 

системи масових електронних платежів (НСМЕП). В Україні нині функціонує НСМЕП, яка є 

внутрішньодержавною банківською багатоемітентною платіжною системою масових 

електронних платежів. Вона використовує інформаційні технології, що забезпечують 

формування, обробку, передавання та зберігання документів за операціями із застосуванням 

платіжних карток і формування відповідних документів на переказування коштів в електронній 

формі.  

Запитання для самоконтролю 

1. Які банківські рахунки відкриваються підприємствами України? 

2. Які основні вимоги та особливості відкриття цих рахунків? 

3. Які банківські рахунки відкриваються фізичним і юридичним особам? 

4. Який механізм здійснення акредитивної форми розрахунків? 

5. Як здійснюються розрахунки чеками? 

6. Що таке міжбанківські розрахунки? 

7. Який механізм проведення міжбанківських розрахункових операцій? 

8. Що таке ліміт залишку готівки в касі та який порядок його встановлення? 

9. Дайте характеристику існуючим формам безготівкових розрахунків з точки зору їх 

переваг та недоліків? 

10.  Вкажіть в чому полягає сутність розрахунків платіжними дорученнями. 

11.  В чому сутність розрахунків платіжними вимогами - дорученнями? 

12.  В чому суть розрахунків акредитивами ? 

13.  Які існують види акредитивів? 

14.  Який порядок інкасації виручки? 

15.  Охарактеризуйте платіжну систему, що ґрунтується на обігу платіжних карток. 
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16.  Які види платіжних карток вам відомі? Охарактеризуйте їх. 

17.  В чому суть розрахунків, що ґрунтуються на заліку взаємних вимог? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 30, 31, 71, 78, 83.  

 
Тема 4. Операції банків з векселями 

План заняття 

1. Характеристика та види векселів. 

2.  Врахування та переврахування векселів. 

3.  Авалювання та акцептування векселів банками. 

4.  Інкасування та доміциляція векселів. 

5.  Зберігання банками векселів клієнтів. 

 

Методичні поради до вивчення теми 

Українські комерційні банки здійснюють операції з векселями відповідно до Законів 

України «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про обіг векселів в Україні», згідно з якими, у 

загальному значенні, вексель - це цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання 

векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя 

(векселедержателю).  

Простий вексель означає зобов'язання однієї особи виплатити зазначену суму коштів 

іншій особі за поставлені товари чи надані послуги.  

Переказний вексель є наказом позичальнику виплатити певну суму коштів пред'явнику 

векселя.  

Для визнання документа векселем він повинен містити ряд елементів, які називають 

обов'язковими реквізитами векселя.  

Розглядаючи класифікацію операцій банку з векселями, слід звернути на балансові 

(основні) операції з векселями, до яких відносяться кредитні вексельні операції, пов'язані зі 

наданням або залученням коштів проти векселів чи під їх забезпечення, а також торговельні 

операції з купівлі або продажу векселів. В загальній структурі ці операції поділяються на 

активні (врахування векселів, надання кредитів під заставу векселів та придбання векселів) та 

пасивні (переврахування придбаних векселів, одержання кредитів під заставу векселів та 

продаж придбаних векселів). Слід звернути увагу на порядок визначення юридичної та 

економічної надійності векселя.  

А саме, за економічним змістом операція з врахування (дисконтування) являє собою 

трансформацію комерційного кредиту у кредит банківський, адже купівля банком векселя 

рівнозначна кредитуванню векселедержателя на строк, що залишився до погашення векселя. 

Цей кредит називається обліковим кредитом.  

У разі потреби у ліквідності банк може рефінансуватись в інших комерційних банках, а 

також у центральному банку у формі переврахування векселів, іншими словами - врахування 

уже врахованих банком векселів. Використання переврахування в інших окрім забезпечення 

ліквідності, цілях, однак, менш доцільне, бо в результаті його здійснення знижується дохідність 

банку від облікової операції.  

Методологія здійснення операції переврахування аналогічна врахуванню банками 

векселів.  

Операції з переврахування векселів можуть бети безпосередньо пов'язані з 

рефінансуванням НБУ банківських установ за допомогою векселів. А саме, установам 

Національного банку України надано право здійснювати рефінансування комерційних банків у 

формі переврахування векселів при дотриманні останніми таких умов: 

- усі подані векселі за строками оплати не повинні перевищувати 90 днів і бути такими, 

щоб векселі можна було вчасно одержати у місцях їх платежу; 

- подані до переврахування векселі повинні мати не менше двох підписів, не враховуючи 

підпису комерційного банку, котрий подав ці векселі, крім цього, - акцепту платника; 
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- місце платежу поданих до переврахування векселів повинно бути у населених пунктах, 

де є установи комерційних банків, нотаріус або суд.  

Розгляд позабалансових операцій з векселями починають з гарантійних (авалювання 

векселя та видача гарантії під забезпечення векселя), розрахункових операцій з оформлення 

заборгованості векселями (акцептування переказних векселів та інші) та з розрахунків з 

використанням векселів. Особливу увагу слід звернути на розгляд порядку акцептного 

кредитування та рамбурсування.  

В структурі комісійних та довірчих операцій з векселями необхідно розрізняти порядок 

інкасування та доміцилювання векселів, їх зберігання, а також купівлю, продаж і обмін векселів 

за дорученням клієнтів. При розгляді вказаних питань студент повинен знати порядок 

визначення платежів банку за відповідними операціями.  

В темі важливо приділити увагу напрямкам розвитку операцій з векселями провідних 

зарубіжних банків країн з ринковою економікою.  

 

Запитання для самоконтролю 
1. Як класифіковані операції банків з векселями?   

2. Як визначається дисконтна ставка при врахуванні банком векселів? 

3. Як розрахувати суму до сплати за векселем у момент його врахування банком? 

4. Що таке авалювання векселів? 

5. Як здійснюється доміциляція векселів? 

6. Що таке чисте та документарне інкасо векселів? 

7. В чому полягає юридична та економічна надійність векселя? 

8. Які кредити можуть надаватися під заставу векселів? 

9. Дайте визначення   поняття “вексель”. 

10.  Визначте відмінності комерційного та фінансового векселя. 

11.  Хто такий ремітент векселя? 

12.  Хто такий трасат векселя? 

13.  Хто такий трасант векселя? 

14.  Що таке індосамент? 

15.  Хто такий індосат? 

16.  Хто такий індосант? 

17.  Що передбачає принцип солідарної відповідальності за векселем? 

18.  У чому сутність авальної операції банку? 

19.  У чому відмінність між операціями банку з врахування векселя від надання кредиту 

під заставу векселів? 

20.  Які операції банку відносяться до гарантійних операцій у сфері вексельного обігу? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 37,69, 72. 

 

Тема 5. Кредитні операції  банків 

План заняття 

1. Види кредитів, їх класифікація та економічна характеристика. 

2. Принципи та правила кредитування. 

3. Оцінка кредитоспроможності позичальника. 

4. Страхування від кредитних  ризиків. 

5.  Основні етапи процесу банківського кредитування.  

6. Форми забезпечення повернення банківських позичок. 

7. Особливості надання та погашення окремих видів кредиту. 

 

Методичні поради до вивчення теми 

При вивченні даної теми слід комплексно охоплювати всі особливості організації 

банківського кредитування юридичних і фізичних осіб. З цією метою необхідно засвоїти зміст 
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операцій, що супроводжують кожний етап кредитного процесу, а також основні прийоми 

застосування фінансових розрахунків. Розглядаються сутність, принципи та функції кредиту, 

його роль в економіці. Студент повинен, перш за все, чітко розрізняти форми та види кредиту.  

Однією з основних умов кредитування є встановлення оптимального рівня позичкового 

процента з урахуванням впливу різноманітних факторів. Тому студент має з'ясувати як 

впливають на рівень позичкового процента облікова ставка центрального банку, рівень 

інфляції, термін позички, витрати на оформлення позички, депозитний процент, ступінь ризику, 

розмip позички, попит на позичковий капітал, характер i якість забезпечення позички, зміст 

заходу, що кредитується, процентні ставки інших банків i фінансово-кредитних установ, 

характер відносин маж банком i позичальником, норма прибутку вад інших активних операцій 

банку, необхідність отримання прибутку від позичкових банківських операцій. При врахуванні 

означених факторів треба не забувати про підсумковий результат, який полягає в тому, що 

визначена в кредитній угоді процентна ставка має бути джерелом отримання прибутку від 

позичкових операцій.  

Вивчаючи процес банківського кредитування, необхідно звернути увагу на те, що під 

таким процесом розуміють сукупність певних дій банку, пов'язаних із наданням і поверненням 

кредиту. Цей процес складається з певних етапів, кожний з яких, окремо, забезпечує 

розв'язання локальної задачі і разом досягається головна ціль позичкових операцій - їх 

надійність і прибутковість для банку.  

Для опрацювання даної теми необхідно керуватися наведеним порядком організації 

кредитного процесу в банку:  

І етап - формування портфеля кредитних заявок;  

ІІ етап - проведення переговорів із потенційним клієнтом;  

ІІІ етап - прийняття рішення про доцільність надання кредиту та форму його надання;  

ІV етап - оформлення кредитної справи;  

V етап - робота з клієнтом після отримання ним позики;  

VІ етап - повернення кредиту з процентами і закриття кредитної справи.  

Вивчаючи дану тему, студенти повинні знати, що визначення кредитоспроможності 

клієнта банку регламентується відповідним положенням. Оцінка кредитоспроможності 

позичальника може здійснюватися двома методами:  

методом коефіцієнтів;  

методом рейтингової оцінки.  

У банківській практиці всі показники, звичайно, поділяють на окремі групи, залежно від 

того, який бік діяльності позичальника вони характеризують.  

1. Показники платоспроможності визначають достатність ліквідних активів для покриття 

позичальником його зобов'язань і вимірюються співвідношенням між різними групами 

ліквідних активів і короткостроковими зобов'язаннями позичальника перед банком та іншими 

кредиторами.  

Платоспроможність позичальника визначається за такими показниками: 

- коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ1), що характеризує те, як швидко короткострокові 

зобов'язання можуть бути погашені високоліквідними активами:  

КЛ1 = Ав / Зп, 

де Ав - високоліквідні активи, до яких належать грошові кошти, їх еквіваленти та поточні 

фінансові інвестиції,  

Зп - поточні (короткострокові) зобов'язання, що складаються з короткострокових кредитів 

і розрахунків з кредиторами.  

Оптимальне теоретичне значення показника КЛ1 - не менше ніж 0,2; 

- коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ2), що характеризує можливість погашення 

короткострокових зобов'язань у встановлені строки:  

КЛ2 = Ал / Зп, 

де Ал - ліквідні активи, що складаються з високоліквідних активів, дебіторської 

заборгованості, векселів одержаних,  



 16 

Зп - поточні (короткострокові) зобов'язання, що складаються з короткострокових кредитів 

і розрахунків з кредиторами.  

Оптимальне теоретичне значення показника КЛ2 - не менше ніж 0,5; 

- коефіцієнт загальної ліквідності (КП), що характеризує те, наскільки обсяг 

короткострокових зобов'язань і розрахунків можна погасити за рахунок усіх ліквідних активів:  

КЛ3 = Ао / Зп, 

де Ао - оборотні активи,  

Зп - поточні (короткострокові) зобов'язання, що складаються з короткострокових кредитів 

і розрахунків з кредиторами.  

Оптимальне теоретичне значення показника КЛ3 - не менше ніж 2,0.  

2. Показники фінансової стабільності характеризують забезпеченість підприємства 

власними джерелами формування основних та обігових коштів.  

Фінансова стійкість позичальника визначається за такими показниками: 

- коефіцієнт маневреності власних коштів (КМ), що характеризує ступінь мобільності 

використання власних коштів:  

КМ = (Вк - Ан) / Вк, 

де Вк - власний капітал підприємства,  

Ан - необоротні активи.  

Оптимальне теоретичне значення показника КМ - не менше ніж 0,5; 

- коефіцієнт незалежності (КН), що характеризує ступінь фінансового ризику:  

КН = Зк / Вк 

де Зк - залучені кошти (довгострокові та поточні зобов'язання),  

Вк - власний капітал.  

Оптимальне теоретичне значення показника КН - не більше ніж 1,0.  

3. Показники рентабельності позичальника засвідчують частку чистого прибутку на 

одиницю активів чи пасивів і визначаються співвідношенням між чистим прибутком і 

окремими статтями активів чи пасивів, вираженим у процентах.  

Рентабельність позичальника визначається за такими показниками: 

- рентабельність активів:  

Р = Пч / А, 

де Пч - чистий прибуток,  

А - активи; 

- рентабельність продажу:  

Р = Пч / Ор, 

де Пч - чистий прибуток,  

Ор - обсяг реалізації продукції (без ПДВ).  

4. Показники сплати боргу характеризують достатність надходження позичальнику 

грошових коштів для сплати боргу перед банком і обчислюються на основі аналізу грошових 

потоків позичальника, який має здійснюватися з урахуванням такого показника: 

- співвідношення чистих надходжень на всі рахунки позичальника (у тому числі відкриті в 

інших банках) до суми основного боргу за кредитною операцією та відсотками за нею з 

урахуванням строку дії кредитної угоди (для короткострокових кредитів):  

 

К = (Нсм х n ) – ( Зм х n ) –  Зі / Ск 

 

де Нсм - середньомісячні надходження на рахунки позичальника протягом трьох останніх 

місяців (за винятком кредитних коштів),  

Ск - сума кредиту та відсотки за ним (за кредитами в іноземній валюті ця сума 

приймається до розрахунку з урахуванням зміни валютного курсу порівняно з датою укладання 

угоди),  

n - кількість місяців дії кредитної угоди,  
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Зм - щомісячні умовно-постійні зобов'язання позичальника (адміністративно-господарські 

витрати тощо),  

Зі - податкові платежі та сума інших зобов'язань перед кредиторами, що мають бути 

сплачені з рахунку позичальника, крім сум зобов'язань, строк погашення яких перевищує строк 

дії кредитної угоди (за даними останнього балансу).  

Для суб'єктів господарської діяльності, діяльність яких пов'язана з сезонним характером 

виробництва, середньомісячна сума надходжень визначається за 12 місяців.  

Оптимальне теоретичне значення показника К - не менше ніж 1,5.  

У кредитному договорі обов'язково фіксується обрана система нарахування процентів і 

правила встановлення ставок (фіксована чи плаваюча), які необхідно розглянути у самостійній 

роботі студентів.  

Особливу увагу слід звернути на те, що в процесі роботи з проблемними кредитами, банк 

може застосувати два основні методи управління: реабілітацію чи ліквідацію. Метод 

реабілітації полягає в розробці спільного з позичальником плану заходів щодо повернення 

кредиту. Метод ліквідації означає повернення кредиту через проведення процедури 

банкрутства та продажу активів позичальника.  

Особливості механізму надання та погашення споживчого банківського кредиту, який 

надається в національній та іноземній валюті фізичним особам - резидентам України. Банки 

надають споживчі кредити у сумі, що залежить від вартості товарів і послуг, які є об'єктом 

кредитування. Строк повернення такого кредиту залежить від цілей кредитування, розміру 

кредиту та платоспроможності позичальника.  

Розглядаючи особливості кредитування у формі овердрафту, під яким розуміється 

специфічна форма короткострокового кредиту, що надається з активно-пасивного рахунку, 

дебетове сальдо за яким означає надання такого кредиту. Тобто мова йде про кредитування 

шляхом оплати розрахункових документів клієнта з його поточного рахунку понад фактичний 

залишок на ньому, в межах встановленого банком ліміту. Необхідно звернути увагу на вимоги 

до клієнтів - юридичних осіб, що встановлюються банками для відкриття овердрафту.  

Особливості кредитування малого та середнього бізнесу розглядаються у рамках 

виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, 

відповідно до якого банки розробляють спеціальні програми мікрокредитування. 

Розглядаючи особливості пільгового кредитування підприємств АПК, слід звернути увагу, 

що досягнення пріоритетів розвитку аграрного виробництва в Україні визначається 

ефективністю державного регулювання сільського господарства, яке полягає у здійсненні 

державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, у тому числі за рахунок 

часткової компенсації процентних ставок за користування кредитами комерційних банків. У 

процесі вивчення теми студенту необхідно не тільки ознайомитися із особливостями 

кредитування комплексу сільськогосподарських робіт, але й з'ясувати основні напрямки 

здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм 

здешевлення коротко - і довгострокових кредитів.  

При вивченні кредитних відносин банків з агропромисловим комплексом України слід 

звернути увагу на структуру кредитів, а також на фактори, що гальмують розвиток кредитних 

відносин комерційних банків з підприємствами агропромислового комплексу України. 

Найвагомішими серед них є кредитні ризики, що мають системний та індивідуальний характер. 

Студентам необхідно не тільки розглянути ці ризики, але й з'ясувати основні джерела їх 

виникнення та, відповідно, напрямки мінімізації їх дії. Зокрема, до таких напрямків відносяться 

питання заставних закупівель зерна, для яких залучаються кредити банків; запровадження 

механізму ф'ючерсної торгівлі зерном, цукром та іншою сільгосппродукцією та продуктами її 

переробки; кредитування багатогалузевих підприємств, що проводять диверсифіковану 

діяльність і тому мають незалежні джерела надходження коштів; кредитування 

агропромислових холдингів, що займаються не тільки виробництвом і переробкою, а й 

реалізацією сільгосппродукції.  
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Вивчаючи зміст та завдання системи кредитування сільськогосподарського виробництва в 

Україні, слід звернути увагу на підвищення її ефективності за рахунок впровадження 

заставного кредитування, мікрокредитування та розширення лізингу в аграрному виробництві.  

Іпотечне кредитування та перспективи його розвитку в Україні залежать від предмету 

іпотеки, яким можуть житло, земельні ділянки та комерційна нерухомість. Слід звернути увагу 

на розподіл іпотечного ринку на первинний та вторинний.  

Первинний іпотечний ринок розглядається як сегмент іпотечного ринку, який охоплює 

економічні відносини, що виникають в процесі купівлі-продажу іпотечних заставних банками.  

Вторинний іпотечний ринок охоплює економічні відносини між кредиторами, 

посередниками та інвесторами, що виникають в процесі купівлі-продажу іпотечних облігацій, 

іпотечних сертифікатів та інших похідних інструментів. При цьому виокремлюють однорівневу 

та дворівневу модель вторинного іпотечного ринку.  

 

Запитання для самоконтролю 

1. У чому полягає сутність кредиту як економічної категорії? 

2. За якими ознаками здійснюється класифікація банківських кредитів? 

3. Які основні принципи банківського кредитування? 

4. Що таке споживчий кредит? 

5. Що таке контокорентний кредит? 

6. На які цілі забороняється надання банківських кредитів? 

7. У чому сутність та призначення кредитної політики банку? 

8. Що таке стандарти кредитування? 

9. Що таке кредитоспроможність позичальника та основні етапи його оцінки? 

10.  Вкажіть які основні джерела погашення кредиту? 

11.  Як розрахувати оптимальну процентну ставку за кредитом? 

12.  Як класифікуються кредити за ступенем ризику? 

13.  Як формується загальний резерв для відшкодування втрат за кредитом? 

14.  Як розраховується спеціальний резерв для відшкодування втрат для кредиту? 

15.  Що таке одноразова позичка? 

16.  Як розраховується коефіцієнт миттєвої ліквідності підприємства? 

17.  Що таке бланковий кредит? 

18.  Визначте сутність контокорентного рахунку 

19.  Як розраховується коефіцієнт поточної ліквідності підприємства? 

20.  Як розраховується коефіцієнт маневреності підприємства? 

21.  Як розраховується коефіцієнт загальної ліквідності підприємства? 

22.  Як розраховується коефіцієнт незалежності підприємства? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 27, 29, 33, 35, 44, 50, 52, 54, 58, 59, 64, 

69, 70, 71, 74, 77, 79, 81. 

 

ТЕМА 6. Основи банківського обслуговування підприємств АПК 

План заняття 

1. Особливості банківського кредитування аграрних підприємств. 

2. Система пільгового кредитування підприємств АПК. 

3. Кредитні програми для агровиробників. 

 

Методичні поради до вивчення теми 

Основна роль в сприянні формуванню ресурсної бази сільського господарства належить 

банківській системі, головним джерелом фінансування при цьому виступає банківський кредит. 

Кредитування сільськогосподарських товаровиробників має свої особливості, які визначаються 

особливостями відтворювального процесу в галузі і полягають в тісному зв'язку процесу 
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відтворення в сільському господарстві. Кредитування сільського господарства зв’язане зі 

значними ризиками.  

Джерелами кредитних ризиків для виробників сільськогосподарської продукції є:  

- сезонність виробництва продукції, особливо у рослинництві;  

- несприятливі погодні умови, погіршення екології;  

- зміни у кон’юнктурі пропозиції та попиту на продукцію рослинництва і тваринництва;  

- зміни в обсягах грошових потоків позичальників (цей фактор тісно пов’язаний з 

першими трьома);  

- зниження платоспроможності позичальників (цей фактор є похідним від попереднього);  

- державне регулювання агропромислового ринку, в тому числі обмеження або 

встановлення певного рівня цін і тарифів, введення нових стандартів на продукти харчування;  

- недостатньо висока ліквідність застави, що пропонується позичальниками у забезпечення 

зобов’язань перед банками; 

- зміни у курсі валют для кредитів у іноземній валюті; - зміни у розмірі процентних 

ставок;  

- недостатній рівень менеджменту та організації виробництва, відсутність кваліфікованого 

персоналу;  

- відсутність реального власника підприємства.  

Банківські позики сільськогосподарським підприємствам надаються по двох напрямах:  

По-перше, за рахунок централізованих кредитних ресурсів. Централізовані ресурси 

надаються Національним банком самостійним комерційним банкам для подальшого 

кредитування ними сільськогосподарських підприємств.  

По-друге, за рахунок кредитних ресурсів, мобілізованих в окремих регіонах. Разом з 

централізованими ресурсами, комерційні банки акумулюють на місцях тимчасово вільні 

грошові кошти підприємств, організацій, установ, населення і до певної міри залежно від 

складу обслуговуваної. 

Однією з основних вимог банку до позичальника при розгляді питання про видачу позики 

є надання надійної форми забезпечення зворотності кредиту. Сільськогосподарські 

підприємства, що мають у власності майно, яке може служитизабезпеченням кредиту, 

укладають з банком договір застави майна.  

При видачі довгострокових позик банк як заставу в забезпечення кредиту може приймати 

устаткування, сільгосптехніку, транспортні засоби. В цьому випадку позичальник повинен 

застрахувати його з тим, щоб для банку виключити ризик непогашення кредиту. При цьому 

позичальник представляє в банк договір застави, перелік майнаі страховий поліс. В більшості 

випадків у виробників сільськогосподарської продукції немає майна, достатнього для передачі 

його в заставу банку. Тому утакому разі найбільш прийнятними формами забезпечення 

повернення кредиту є гарантії асоціацій, підприємств або поручительства фізичних осіб. 

Кредит може видаватися як в разовому порядку в повній сумі, так і у порядку відкриття 

кредитної лінії, тобто по частинах, в міру наростання витрат в межах його максимального 

розміру, вказаного в кредитному договорі.  

Фінансова підтримка підприємств АПК з боку держави шляхом використання механізму 

здешевлення кредитів (пільгове кредитування) стала невід’ємним і важливим компонентом 

загальної системи фінансового забезпечення АПК. Відомо, що державна підтримка 

сільськогосподарських підприємств через механізм здешевлення позик сприяє підвищенню 

рівня їх забезпечення кредитними ресурсами. Така державна підтримка в Україні набула 

статусу пріоритетної та декларується в багатьох нормативно-правових актах. Однак механізм 

державної підтримки кредитування сільськогосподарських виробників часто змінюється, 

причому такі зміни не мають узгодженого цілеспрямованого характеру.  

Доцільною є адаптація світового досвіду державної підтримки кредитування 

сільськогосподарського виробництва саме щодо вдосконалення його механізму. Великі надії 

щодо поліпшення кредитування аграрного сектору дослідники покладають на створення 

спеціалізованої установи – державного земельного(іпотечного) банку.  
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Нині кредитне обслуговування сільськогосподарських товаровиробників здійснюється 

державними та комерційними банками, які діють на основі закону України «Про банки та 

банківську діяльність» а також спеціалізованим «Державним акціонерним аграрним банком», 

як складовою частиною банківської системи України. «Державний акціонерний аграрний банк» 

засновується Кабінетом Міністрів України, на акціонерних засадах. Розмір його статутного 

фонду забезпечується джерелами кредитування в обсягах, необхідних для здійснення 

кредитного обслуговування товаровиробників АПК.  

Метою діяльності Аграрного банку є: кредитне обслуговування товаровиробників АПК, у 

тому числі кредитування під заставу земельних ділянок (сертифікатів) і майна, та майнових 

прав на користування; зміцнення та стабілізація фінансового стану і стимулювання 

економічного розвитку галузі АПК; максимальневикористання ресурсного потенціалу села; 

запобігання спекуляціїземлею; здійснення інших банківських операцій відповідно до чинного 

законодавства.  

Аграрний банк, як спеціалізований по кредитному обслуговуванню товаровиробників 

АПК, формує свої ресурси за рахунок: власних коштів банку; фондів кредитної підтримки 

підприємств АПК, підтримки малого бізнесу та фермерських господарств, підтримки цін і 

доходів; цільових кредитів НБУ; емісії цінних паперів; додаткового залучення клієнтів по 

обслуговуванню їх коштів; коштів іноземних кредитів, кредитних ліній та фондів допомоги 

підприємствам АПК; державних та місцевих бюджетів; інших фондів та коштів.  

Для здійснення кредитного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників 

аграрний банк має виключне право обслуговування "Фонду кредитної підтримки 

товаровиробників АПК". Усі форми інвестування та державної підтримки аграрного сектору 

здійснюються через банк.  

Активні операції банку, або розміщення коштів, які знаходяться в його розпорядженні, 

направляються в першу чергу на обслуговування аграрного сектору економіки на пільгових 

засадах. Розмір плати за користування кредитними позичками визначається вартістю кредитних 

ресурсів, вартістю кредитного обслуговування та маржею, розмір якої не перевищує 3-5 % від 

затрат банку на кредитне обслуговування.  

Державна кредитна підтримка товаровиробників АПК здійснюється шляхом:  

- надання державних кредитів та формуванням і щорічним поповненням Фонду кредитної 

підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Для акумуляції коштів які 

направлятимуться на фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарського виробництва 

створюється Фонд цільового кредитування АПК при Міністерстві агропромислового комплексу 

України;  

- приорітетних програм (забезпечення сільгосптоваровиробників паливно- мастильними 

матеріалами, мінеральними добривами, засобами захисту рослин, сільськогосподарською 

технікою, насінням та запасними частинами). Фонд обслуговують уповноважені банки 

визначені на конкурсній основі. 

Запитання для самоконтролю 

1. У чому полягає особливість банківського кредитування аграрних підприємств? 

2. Що є жерелами кредитних ризиків для виробників сільськогосподарської продукції? 

3. Які банківські позики надаються сільськогосподарським підприємствам ? 

4. Яку заставу може приймити банк в забезпечення  довгострокового кредиту? 

5. Як дійснюється Державна кредитна підтримка товаровиробників АПК? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 18, 27, 43, 71,73, 81. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

Тема 7. Операції банків з цінними паперами 

План заняття 

4. Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів. 
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5. Поняття та види цінних паперів. 

6. Формування банківського портфеля цінних паперів та управління ним  

7. Посередницькі операції комерційних банків на фондовому ринку. 

8. Ризики, властиві банківським інвестиціям. 

 

Методичні поради до вивчення теми 

Центральною ланкою теми є розкриття суті та цілей інвестиційних операцій комерційних 

банків, а також їх класифікації та економічної характеристики.  

Оскільки банки є активними інституційними учасниками фондового ринку (ринку цінних 

паперів). Діяльність банків з цінними паперами є різноманітною Вони можуть виступати у ролі 

емітентів, інвесторів, а також займатися професійною діяльністю з цінними паперами.  

На основі розгляду української законодавчо-нормативної бази студенти повинні розкрити 

сутність професійної діяльності банків з цінними паперами, якою вони можуть займатись при 

наявності відповідної ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. До такої 

діяльності відносять:  

1) торгівля цінними паперами (брокерська і ділерська діяльність);  

2) депозитарна діяльність;  

3) розрахунково - клірингова діяльність;  

4) діяльність з управління цінними паперами;  

5) ведення реєстру власників іменних цінних паперів;  

6) організація торгівлі на ринку цінних паперів.  

Особливе місце в темі посідають емісійні операції банків (пасивні), серед яких студенти 

повинні розглянути:  

операції з випуску пайових цінних паперів (акцій або інструментів власності);  

операції з випуску боргових зобов'язань (облігацій, депозитних сертифікатів, комерційних 

цінних паперів);  

операції з випуску похідних цінних паперів (валютних, фінансових опціонів, ф'ючерсів, 

варрантів та інших).  

Слід також звернути увагу на заставні операції банків з цінними паперами, які є похідними 

від кредитних операцій і здійснюються банками для гарантування своєчасного і повного 

погашення кредиту. Студенти повинні знати, що розмір позик не повинен перевищувати 90% 

від вартості заставлених державних цінних паперів, які вважаються найліквіднішими.  

В структурі названих операцій необхідно розглянути особливості ломбардного кредиту, 

що надається центральним банком комерційним за результатами кредитних аукціонів під 

заставу цінних паперів, які внесені до ломбардного списку, а також порядок проведення 

операцій РЕПО, що ґрунтуються на угоді між НБУ та комерційними банками про продаж 

(зворотне РЕПО) або купівлю (пряме РЕПО) цінних паперів із зобов'язанням зворотної купівлі-

продажу у визначений термін цих цінних паперів.  

Необхідно розглянути порядок проведення таких операцій, порядок оцінки цінних 

паперів, що передаються під заставу, а також особливості визначення процентного доходу від 

інвестування коштів в подібні операції.  

Розглядаючи інвестиційні операції банку з цінними паперами (активні операції), окрему 

увагу слід приділити розгляду основних видів інвестиційних цінних паперів, підходів до 

формування портфеля цінних паперів і управління ними. А саме, залежно від мети придбання, 

характеристики цінних паперів, можливості їх оцінювання за справедливою вартістю і строків 

зберігання в портфелі банку розрізняють:  

- цінні папери в торговому портфелі;  

- цінні папери в портфелі на продаж;  

- цінні папери в портфелі до погашення;  

- інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.  

Слід розглянути загальні принципи оцінки цінних паперів у портфелях банку.  
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Розглядаючи портфельне управління інвестиційними цінними паперами, студенти повинні 

вміти розрізняти:  

активні портфелі цінних паперів, формування яких пов'язано зі спекулятивними 

оборотами за короткостроковими цінними паперами, придбаними для перепродажу;  

пасивні портфелі цінних паперів, що придбані для інвестиційних цілей. До типів такого 

портфеля відносять портфелі росту, доходу, ризикового капіталу, збалансовані, спеціальні та 

різні різновиди інвестиційних портфелів.  

Розглядаючи позабалансові операції банку з цінними паперами виділяють: 

- посередницькі (комісійні, клієнтські) операції банків з цінними паперами, до яких 

відносять брокерську діяльність на ринку цінних паперів, діяльність з довірчого управління 

цінними паперами, діяльність з випуску цінних паперів за дорученням, від імені і за рахунок 

емітента-клієнта банку (андеррайтинг); 

- депозитарні операції комерційних банків, до яких відносять депозитарну діяльність 

депозитарію цінних паперів; депозитарну діяльність зберігача цінних паперів; ведення реєстру 

власників іменних цінних паперів та розрахунково-клірингову діяльність.  

Для обслуговування обігу цінних паперів в Україні згідно законодавства створено 

дворівневу депозитарну систему, яка складається з двох рівнів:  

нижній рівень - це банки-реєстратори власників іменних цінних паперів та зберігачі, які 

ведуть рахунки власників цінних паперів;  

верхній рівень - це Національний депозитарій України, який створено як відкрите 

акціонерне товариство зі специфічними функціями, Міжрегіональний фондовий союз, 

створений учасниками фондового ринку, що веде розрахунки з зберігачів та здійснює кліринг і 

розрахунки за угодами з цінними паперами. Депозитарне обслуговування обігу державних 

цінних паперів здійснює Депозитарій НБУ.  

У перспективі, враховуючи рекомендації Базельського комітету з банківського нагляду та 

світову практику передбачається створення єдиного Центрального депозитарію цінних паперів.  

Окрему увагу у розгляді теми необхідно приділити вивченню основних факторів ризику 

від інвестиційної діяльності, до яких відносять макроекономічні, галузеві, регіональні ризики, 

господарчі ризики та ризики з управління інвестиційними портфелями та технічні ризики. 

Відповідному розгляду підлягають засоби захисту інвестиційних операцій банку від вказаних 

ризиків.  

Запитання для самоконтролю 

6. Які групи цінних паперів обертаються на фондовому ринку? 

7. Хто є прямими комерційними учасниками фондового ринку? 

8. Як функціонують біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів? 

9. За якими групами класифіковані операції з цінними паперами? 

10. Які основні завдання постають перед банками в процесі фомування та управління 

портфелем цінних паперів? 

11. Які існують види вартості акцій? 

12. Які існують види вартості облігацій? 

13. Що таке інвестиція? 

14. Які основні цілі інвестицій? 

15.  Які послуги відносяться до посередницьких операцій комерційного банку на 

фондовому ринку? 

16. Які переваги й недоліки акцій? 

17. Які переваги й недоліки облігацій? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 18, 27, 43, 71,73, 81. 

 

Тема 8. Інвестиційні операції банків 

План заняття 

1. Поняття та види банківських інвестицій.  
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2. Оцінка інвестиційних проектів та ефективність інвестицій. 

3. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів. 

4.  Управління інвестиційними ризиками банку. 

 

Методичні поради до вивчення теми 

Засвоєння даної теми вимагає від студентів розуміння економічного змісту, класифікації 

та загальної характеристики банківських інвестицій. 

Інвестиції – це будь-яке вкладення коштів, що може і не призводити ні до зростання 

капіталу, ні до одержання прибутку. У сучасних умовах інвестування капіталу може 

здійснюватись не тільки в грошовій, а й в інших формах – рухомого і нерухомого майна, цінних 

паперів, нематеріальних активів тощо. 

Валові інвестиції - являють собою загальний обсяг інвестованих коштів у певному періоді, 

спрямованих на нове будівництво, придбання засобів виробництва і на приріст товарно-

матеріальних запасів.  

Чисті інвестиції - це сума валових інвестицій, зменшена на суму амортизаційних 

відрахувань у певному періоді. 

За своїм економічним змістом банківські ресурси не однорідні, їх можна класифікувати за 

різними ознаками. Найпоширенішою є класифікація банківських інвестицій на реальні 

(вкладення коштів у матеріальні і нематеріальні активи) і фінансові (вкладення коштів у цінні 

папери). 

Студентам необхідно знати, що банківські інвестиційні операції - це активні операції із 

вкладення ресурсів банку в різноманітні цінні папери з метою одержання доходу від утримання 

їх у своєму портфелі впродовж визначеного терміну або від продажу придбаних цінних паперів 

за більш високою вартістю. Виходячи з цього, в інвестиційному портфелі банків виділяються: 

- цінні папери банків на інвестиції; 

- цінні папери банків на продаж. 

Також необхідно з’ясувати дві загальновизнані концепції оцінки інвестиційного ризику:  

- аналіз чутливості кон’юнктури – основана на розрахунку розмаху варіації доходності, 

виходячи з найкращого та найгіршого варіантів; 

- аналіз вірогідного розподілення доходності – базується на побудові вірогідного 

розподілення значень доходності та вирахуванні стандартного відхилення від середньої 

доходності й коефіцієнта варіації, який і показує рівень ризику інвестицій в той чи інший папір. 

Найбільш розвинутими об’єктами інвестування в цінні папери виступають акції та 

облігації. Акції характеризуються такими видам вартості, як номінальна, емісійна, балансова, 

курсова, ліквідаційна. 

Кожен банк при управлінні своїми активами формує первинні та вторинні резерви. До 

первинних резервів належать готівка в касі банку та кошти на поточному рахунку. До 

вторинних – високоліквідні цінні папери, в основному державні боргові зобов’язання. 

Необхідно розглянути  капітальні вкладення як один з основних видів інвестицій, 

здійснюється у формі вкладень коштів у відтворення основних фондів шляхом нового 

будівництва, розширення, реконструкції діючих підприємств. 

Принципи, відповідно до яких банки фінансують капітальні вкладення, такі: 

-  прямий характер фінансування; 

- цільовий характер джерел коштів для капітальних вкладень і самого фінансування; 

- фінансування будівництв у міру виконання капітального будівництва; 

- безперервність фінансування в межах кошторисної вартості будівництва. 

Державне кредитування будівництв і об’єктів виробничого призначення здійснюється за 

рахунок коштів Інвестиційного фонду України, сформованого за рахунок державного бюджету. 

Рішення про надання держаного кредиту на основі заявок інвесторів виходячи з обсягів 

інвестиційного фонду ухвалює Національний банк разом із Міністерством економіки і 

Міністерством фінансів України. 
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Одним із специфічних видів кредитів є інвестиційне кредитування, пов'язане з 

фінансуванням інвестиційних проектів.  

На практиці інвестиційний проект як об'єкт реального інвестування включає такі напрями:  

- інвестиції у підвищення ефективності виробництва;  

- інвестиції у розширення виробництва;  

- інвестиції у створення нових підприємств;  

- інвестиції для задоволення вимог державних органів управління (наприклад, 

забезпечення вимог екологічних стандартів).  

Основними об'єктами інвестиційного кредитування є капітальні витрати на відтворення 

основних та обігових фондів підприємства.  

Розглядаючи порядок надання інвестиційних кредитів, студенти повинні звернути увагу 

на інвестиційний цикл проекту, що кредитується, який включає три фази: передінвестиційну, 

інвестиційну та виробничу (експлуатаційну).  

Особливе місце у вивченні теми займає аналіз діяльності і ефективності інвестування, 

який проводиться на основі моделі щодо прийняття рішень про вкладення коштів. До основних 

з цих моделей відносять:  

1) модель оцінювання терміну окупності, яка полягає у складанні грошового потоку за 

роками та визначенні періоду окупності;  

2) модель оцінювання доходності використаного капіталу на основі визначення 

відношення доходу, одержаного від реалізації проекту після податкових і амортизаційних 

відрахувань до витрат, що мають бути здійснені (початкова вартість проекту та робочий 

капітал);  

3) модель оцінювання інвестиційних проектів на основі теперішньої вартості потоку 

платежів (NPV). При цьому теперішня вартість потоку платежів визначається додаванням усіх 

теперішніх вартостей платежів протягом усього періоду. Якщо А - певний платіж, що 

очікується через n років, то його теперішня вартість (PV) дорівнює:  

r)n(1

A
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де r - норма прибутку, що розглядається як доходність беззбиткового активу (наприклад, 

державних облігацій); 

1 / (1 + r) n – коефіцієнт дисконтування. 

Якщо розглядається проміжок часу n років і певний інвестиційний проект, то теперішня 

вартість його потоку платежів (NVP) дорівнює:  
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Керуються правилом:  

Якщо NPV ≥ 0, проект може виконуватись;  

Якщо NPV < 0, від проекту відмовляються.  

4) Модель оцінювання інвестиційних проектів на основі внутрішньої норми доходності 

(IRR), що визначається як коефіцієнт дисконтування, за якою NPV проекту дорівнює нулю. Для 

оцінювання проектів за цією моделлю вибираються проекти з найвищим IRR, що є не нижчим 

від норми прибутку для безризикових активів(r).  

Доцільність реалізації цих моделей проводиться на основі оцінки очікуваної вартості 

потоку платежів, що дорівнює середньому значенню теперішніх вартостей потоків платежу 

проекту, визначених на підставі оцінок їх імовірності та аналізу чутливості факторів реального 

інвестиційного проекту.  
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5) Модель інвестиційної діяльності в умовах невизначеності, за якою формування 

інвестиційного портфеля базується на визначенні кредитного, ринкового, інфляційного ризиків 

та ризику доходу.  

Запитання для самоконтролю 

1. Яка документація належить до об’єкту оцінки інвестиційного проекту? 

2. Що може бути об’єктом довгострокового кредитування? 

3. Які види ризиків властиві банківським інвестиціям? 

4. Що таке реінвестування? 

5. Які цілі переслідує комерційний банк, приймаючи рішення про емісію акцій? 

6. З якою метою банк емітує облігації? 

7. Чи існують обмеження на банківські інвестиції? 

8. Цілі банківських інвестицій. 

9. З якою метою банк емітує векселі? 

10. Умови емісії банківських облігацій. 

11. Умови емісії ощадних (депозитних) сертифікатів. 

12. Що розуміють під істотною участю юридичної чи фізичної особи у банку? 

13. Чи існує обмеження на загальний обсяг емісії привілейованих акцій? 

14. З якою метою банки можуть викуповувати у акціонерів власні акції? 

15.  Що таке інвестиційні операції комерційних банків? 

16. Які є види банківських інвестицій? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 18, 21, 31, 43, 69, 78,  83. 

 

Тема 9. Операції  банків в іноземній валюті 

План заняття 

1. Порядок відкриття та ведення банками України рахунків в іноземній валюті. 

2. Посередництво банків у фінансових розрахунках між експортером та імпортером та 

їх кредитування. 

3. Валютне кредитування. 

4. Міжнародні розрахункові операції. Поняття міжнародних розрахунків. 

 

Методичні поради до вивчення теми 

Розгляд теми починають з визначення економічних та організаційних основ здійснення 

валютних операцій.  

Валютні операції це:  

1) операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком 

операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;  

2) операції пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу 

платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні 

цінності;  

3) операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та 

вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.  

Розглядаючи економічну сутність валютного ринку необхідно звернути увагу на правове 

регулювання банківських операцій в іноземній валюті в Україні, яке ґрунтується на 

нормативних положеннях внутрішнього законодавства, а також на положеннях міжнародних 

договорів та міжнародних звичаїв.  

Валютні операції це такі операції, об'єктом яких є валютні цінності, а суб'єктами - 

уповноважені банки (які отримали відповідну генеральну ліцензію на здійснення валютних 

операцій), а також усі інші суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, передбачені Законом 

України „Про зовнішньоекономічну діяльність” (резиденти та нерезиденти).  
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Окремому розгляду підлягає порядок відкриття та ведення валютних рахунків юридичних 

осіб-резидентів та представництв юридичних осіб-нерезидентів в уповноважених банках. 

Відкриття та обслуговування рахунків в іноземній валюті фізичних осіб.  

Також розгляду підлягають способи і засоби здійснення міжбанківських операцій в 

іноземній валюті, які ґрунтуються на кореспондентських відносинах.  

Основою кореспондентських відносин є наступні основні елементи:  

1. Кореспондентська угода – договір про встановлення кореспондентських відносин і 

відкриття кореспондентських рахунків лоро та ностро, в якому фіксується термін дії договору, 

розмір комісійних зборів, порядок відкриття і режим функціонування кореспондентських 

рахунків (субрахунків) та інші зобов'язання сторін.  

2. Кореспондентський рахунок відкривається комерційному банку - юридичній особі для 

здійснення розрахунків, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку на 

підставі укладеної кореспондентської угоди; спеціальний рахунок, що відкривається 

банківськими установами і тільки банківським установам.  

3. Види кореспондентських рахунків: 

- рахунки НОСТРО - рахунок банку А у банку Б; рахунок у банку-кореспонденті, який веде 

кореспондуючий рахунок ("наш рахунок у вас"); 

- рахунок ЛОРО – рахунок банку Б у банку А; рахунок в обслуговуючому банку ("ваш 

рахунок у нас").  

Операції за кореспондентськими рахунками комерційних банків можуть виконуватися в 

межах наявних коштів; за взаємною домовленістю можливий овердрафт.  

Вид зв'язку для передачі інформації банки-кореспонденти обирають самі; обов'язковим 

при цьому є кодування інформації з метою забезпечення конфіденційності.  

Обов'язковим є обмін контрольними документами 

Розглядаючи сутність торговельних валютних операцій та їх класифікацію, слід 

враховувати, що поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі: 

- розрахунки за експорт та імпорт товару без відстрочення платежу або з відстроченням, 

що відповідно до договору не перевищує строки, установлені законодавством України для 

здійснення таких розрахунків; 

- розрахунки на території України між резидентами - суб'єктами господарювання за товар 

на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку.  

Окремому розгляду підлягають економічні основи міжнародних розрахунків. Для 

здійснення таких розрахунків банки використовують свої закордонні відділи та 

кореспондентські відносини з іноземними банками, які супроводжуються відкриттям рахунків 

"лоро" (іноземних банків у даному банку) і "ностро" (даного банку в іноземних).  

Кореспондентські угоди визначають порядок розрахунків, розмір комісії, методи 

поповнення витрачених коштів, а також форму і спосіб розрахунків.  

Відповідно до практики, яка склалася в даний час, застосовуються такі основні форми 

міжнародних розрахунків: документарний акредитив, документарне інкасо, банківський 

переказ. Крім того, здійснюються розрахунки з використанням векселів і чеків. А також такі 

способи розрахунків, як за відкритим рахунком та авансові. З міжнародними розрахунками 

тісно пов'язані гарантійні операції банків за окремими формами розрахунків (наприклад інкасо, 

аванс, відкритий рахунок). Вони виступають додатковою формою забезпечення виконання 

зовнішньоторговельними партнерами зобов'язань, взятих на себе за контрактом.  

 У цілому, за міжнародними розрахунковими операціями здійснюється валютний 

контроль. Національний банк України є головним органом валютного контролю, що:  

- здійснює контроль за виконанням правил регулювання валютних операцій на території 

України з усіх питань, не віднесених до компетенції інших державних органів;  

- забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного 

контролю згідно з актами валютного законодавства України.  

Уповноважені банки здійснюють контроль за валютними операціями, що провадяться 

резидентами і нерезидентами через ці банки.  
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Запитання для самоконтролю 

1. Які операції є поточними торговельними операціями в іноземній валюті? 

2. Які операції є поточними неторговельними операціями в іноземній валюті? 

3. Які існують види банківських рахунків в іноземній валюті? 

4. Який порядок відкриття та функціонування рахунків юридичних осіб в іноземній 

валюті? 

5. Який порядок відкриття та функціонування поточних валютних рахунків фізичних 

осіб? 

6. Який режим відкриття та функціонування вкладних (депозитних) валютних рахунків 

фізичних осіб? 

7. Як діє механізм регулювання розрахунків в іноземній валюті за імпортними 

операціями? 

8. Як діє механізм регулювання розрахунків в іноземній валюті за експортними 

операціями? 

9. Який порядок залучення резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних 

кредиторів? 

10. Які операції з валютою можуть виконуватись банками? 

11. Для визначення яких угод використовують термін “спот”? 

12. Для визначення яких угод використовують термін “форвард”? 

13. Які угоди носять назву “овернайт”? 

14. Які вам відомі основні види акредитивів, що застосовують у міжнародній практиці? 

15. Розкрийте механізм здійснення інкасової операції. 

16. Дайте визначення документарному акредитиву. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 18, 21 ,31, 69, 71, 74, 81. 
 

Тема 10. Банківські операції та послуги 

План заняття 

1. Загальна характеристика та види нетрадиційних банківських операцій та послуг. 

2. Лізингові операції. 

3. Банківські гарантії та поручительства. 

4. Посередницькі консультаційні та інформаційні послуги. 

5. Факторинг та форфейтинг. 

 

Методичні поради до вивчення теми 

Становлення та розвиток банківської системи України сприяє подальшій універсалізації 

банківської справи, розвитку та розширенню кола операцій та послуг, які може виконувати 

сучасний комерційний банк. Крім основних, базових для комерційних банків операцій, 

пов'язаних з формуванням банківських ресурсів, їх розміщенням в активи та здійсненням 

розрахунків між клієнтами, вони виконують і нові для них операції та послуги.  

У цілому, банківські послуги характеризуються такими основними ознаками: 

- для надання більшості послуг банкам не потрібні додаткові ресурси; 

- доходи від надання послуг банки одержують у вигляді комісії.  

Комісійні доходи обчислюються банками пропорційно сумі активу чи зобов'язання 

незалежно від часу або є завчасно фіксованими.  

Класифікація послуг комерційного банку за характером надання:  

1) посередницькі послуги, до яких відносяться: посередництво в одержанні клієнтом 

кредиту, посередницькі послуги банків при емісії, розміщенні і організації повторного обігу 

цінних паперів клієнтів; посередництво у валютних та інших операціях банку;  

2) гарантійні послуги, до яких належать: гарантії повернення кредиту за клієнта; гарантії 

відшкодування збитків, що можуть статися через невиконання клієнтом контракту; гарантії 

боргових зобов'язань клієнта (авальні операції).  
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3) довірчі (трастові) послуги банку, до яких відносяться:  

для приватних (фізичних) осіб: розпорядження спадщиною, управління персональними 

трастами (майном, переданим банку для управління); опікунство із забезпеченням збереження 

майна (аналогічно управлінню персональними трастами); агентські функції (збереження майна, 

інвестиційні та комерційні операції за дорученням власника, сплату рахунків, операції з 

купівлі-продажу, юридичне обслуговування);  

для підприємств (юридичних осіб): розпорядження активами (касовими чи потоком 

готівки); агентські операції (особливо при обміні випущених цінних паперів); ліквідація 

підприємств;  

4) послуги кредитного характеру, до яких відносять: лізинг, факторингові послуги банку, 

форфейтинг,  

5) інші послуги банку. До них відносять:  

фінансовий інжиніринг, консультативні та інформаційні послуги і т.д.  

Розглядаючи гарантійні послуги банку, необхідно відрізняти їх від поручительства. В 

самостійній роботі студенти повинні звернути увагу на банківські гарантії щодо виконання 

клієнтом своїх зобов'язань за торговельними і фінансовими угодами, які можуть надаватись як 

у вигляді спеціального документа (гарантійного листа), так і шляхом надпису на векселі 

(акцепт, аваль). У складі цих послуг також розглядаються зобов'язання банку щодо надання 

клієнтам позик.  

Особливе місце у розгляді посередницьких послуг банку займає посередництво в 

операціях з цінними паперами при їх розміщенні на первинному ринку (андеррайтинг), а також 

брокерська діяльність з цінними паперами клієнтів за їх рахунок на підставі договорів 

доручення чи комісії.  

В темі також розглядається посередництво комерційних банків у валютних операціях, а 

також особливості проведення довірчих (трастових) послуг. Зокрема, розглядаючи 

класифікацію довірчих послуг, слід звернути увагу на агентські послуги з управління касовими 

активами підприємств при їх розрахунково-касовому обслуговуванні, послуги депозитарію, 

управління коштами благодійних фондів тощо.  

Але основне місце в темі займають послуги кредитного характеру: лізинг, факторинг та 

форфейтинг. Розглядаючи вказані послуги, необхідно звернути увагу на законодавчо-

нормативну базу, підходи до їх класифікації, порядок організації документообігу при здійсненні 

лізингових та факторингових операцій, порядок нарахування платежів за різними варіантами 

здійснення операцій, а також ризики, що їх супроводжують.  

В самостійній роботі студентам важливо дослідити напрямки розвитку нових послуг, які 

надаються банками з урахуванням досвіду країн з розвинутою ринковою економікою. Зокрема, 

слід звернути увагу на операції, пов'язані з фінансовим інжинірингом, з дорогоцінними 

металами та інформаційними послугами банку. Особлива увага звертається на загальну 

характеристику банківських операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.  

Так, до послуг з банківськими металами, які можуть виконувати банки відносять наступні: 

- відкриття клієнтам вкладних (депозитних) та поточних рахунків у банківських металах; 

- операції з надання кредитів у банківських металах чи під заставу золотого депозиту; 

- операції з монетами з дорогоцінних металів; 

- використання банківських металів для укладання форвардних, ф'ючерсних, опціонних 

угод, угод типу спот, своп тощо; 

- послуги з перевезення та зберігання дорогоцінних металів та каміння.  

 
Запитання для самоконтролю 

1. Які нетрадиційні банківські операції можуть здійснювати комерційні банки? 

2. Які є види банківських послуг? 

3. Що таке лізинг? 

4. Охарактеризуйте суб’єктів та об’єкт лізингу. 
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5. У чому полягає суть фінансового та оперативного лізингу, та які відмінності між 

ними? 

6. Що таке факторинг? 

7. Які є види факторингу? 

8. Що таке форфейтинг та які його характерні ознаки? 

9. Що таке трастові послуги? 

10. Які є види трастових послуг? 

11. Гарантійні банківські операції та їх види. 

12. Назвіть відмінні ознаки поручительства. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 18, 21, 42, 69, 71, 74, 81.. 

 

Тема 11. Забезпечення фінансової стійкості банку 

План заняття 

1. Економічні нормативи регулювання діяльності банку. 

2. Ліквідність та платоспроможність банку    

3. Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій. 

4. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності. Доходи і витрати банку. 

 

Методичні поради до вивчення теми 

Вирішення основного завдання управління комерційним банком полягає не тільки у 

визначенні поточного фінансового стану банку, а й у визначенні оптимальніх управлінських 

заходів, які дозволять перевести поточний стан банку в бажаний (фінансово стійкий).  

Розглядаючи основи забезпечення фінансової стійкості банку, слід враховувати, що 

відповідно до Конституції України основною функцією НБУ є забезпечення стабільності 

грошової одиниці України. Виконуючи цю основну функцію НБУ сприяє дотриманню стійкості 

банківської системи на основі виконання таких функцій:  

- грошово-кредитне регулювання, яке впливає на обсяг і структуру грошової маси в обігу 

і, тим самим, визначає обсяг ресурсів комерційних банків, які можуть бути використані для 

кредитних вкладень в економіку. Таке регулювання здійснюється шляхом проведення 

процентної політики, визначення та регулювання норм обов'язкових резервів для комерційних 

банків, а також проведення операцій на відкритому ринку з цінними паперами та валютних 

інтервенцій на валютному ринку;  

- встановлення обов'язкових економічних нормативів та нагляд за їх дотриманням з метою 

регулювання банківської діяльності та забезпечення ліквідності банківських балансів;  

- утворення законодавчих та інших умов, які дозволяють комерційним банкам 

підтримувати їх фінансову стійкість. До них відносяться такі методи як ліцензування 

банківської діяльності, ведення державного реєстру банків, встановлення правил ведення 

банківських операцій та їх бухгалтерського обліку тощо.  

Забезпечення фінансової стійкості банку ґрунтується також на досягненні оптимізації 

структури активних і пасивних операцій з метою одержання максимального прибутку. Тому 

завданнями управління діяльністю комерційного банку є визначення джерел, якості і стійкості 

банківських доходів, дотримання всіх вимог щодо ліквідності та платоспроможності, 

підтримання стану адекватності і достатності капіталу.  

Аналіз прибутковості, ліквідності і достатності капіталу банку є основою забезпечення 

фінансової стійкості банку та дає змогу оцінити ефективність управління і таким чином 

визначити здатність банку конкурувати на ринку банківських послуг, а також оцінити вплив 

макрофінансової політики на діяльність банківської системи.  

Фінансова стійкість банку також значною мірою залежить від обраної стратегії управління 

ризиками. Мета процесу управління банківськими ризиками полягає в їх обмеженні або 

мінімізації, оскільки повністю уникнути ризиків неможливо.  
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Національний банк визначив систему для оцінки кожної категорії ризику. Система оцінки 

ризиків надає можливість в послідовний спосіб вимірювати ризики і визначати, яких 

наглядових процедур необхідно вжити.  

Для шести категорій ризику - кредитного ризику, ризику ліквідності, ризику зміни 

процентної ставки, ринкового ризику, валютного ризику та операційно-технологічного ризику - 

і оцінюють кількість ризику, якість управління ризиком, сукупний ризик і напрям ризику. Для 

ефективного використання системи оцінки ризиків наглядовці мають враховувати як поточний 

стан банку, так і фактори, які можуть вказувати на зростання ризиків.  

Враховуючи ризикованість банківської діяльності, а також з метою підвищення надійності 

та стабільності банківської системи, захисту кредиторів і вкладників банків, останні формують 

резерви для покриття можливих втрат від проведення активних операцій.  

Одним з таких резервів комерційного банку є резервний фонд комерційного банку. 

Порядок відрахувань у цей фонд та його використання встановлюється загальними зборами 

акціонерів банку.  

Резерви для покриття можливих фінансових ризиків, а також фонду гарантування вкладів 

громадян створюються за рахунок доходу до оподаткування.  

Банки формують резерви за такими активними операціями: кредитними операціями; 

операціями з цінними паперами; дебіторською заборгованістю; простроченими понад 31 день 

та сумнівними до отримання нарахованими доходами за активними операціями; коштами, 

розміщеними на кореспондентських рахунках у банках (резидентах і нерезидентах), які визнані 

банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, або які зареєстровані в 

офшорних зонах.  

Фінансовий стан та результати діяльності банку за звітний період відображає фінансова 

звітність, яка регулюється міжнародними стандартами та чинним законодавством України. 

Вона ґрунтується на даних аналітичного обліку.  

До складу фінансової звітності включають бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і 

збитки.  

До статистичної звітності належить звітність про кредитні та депозитні операції в 

національній та іноземній валюті, процентні ставки, операції з цінними паперами та інші 

банківські операції.  

 

Запитання для самоконтролю 

1. Які основні економічні нормативи регулювання діяльності банків? 

2. З яких елементів складається основний капітал? 

3. З яких елементів складається додатковий капітал? 

4. Що таке субординований борг? 

5. За якими активними операціями банки формують резерви для покриття можливих 

втрат? 

6. Які найважливіші показники прибутковості банків в Україні та як вони визначаються? 

7. Як поділяється звітність банків? 

8. Які основні джерела доходів комерційного банку? 

9. Як поділяються витрати банку? 

10.  Що таке ліквідність комерційного банку? 

11.  Структура та порядок розрахунку регулятивного капіталу банку. 

12.  Як визначити норматив адекватності регулятивного капіталу банку? 

13.  Як визначити норматив платоспроможності комерційного банку? 

14.  Назвати основні задачі НБУ при встановленні економічних нормативів для 

комерційних банків. 

15.  Дати визначення чистого кредитного ризику при формуванні банком резерву для 

відшкодування можливих втрат за кредитними операціями. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 18,  32, 39, 41, 65, 70, 74, 77, 81,82. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ 

Тема 12. Банківський маркетинг 

План заняття 

1. Роль маркетингу в функціонуванні банків.  

2. Процес розробки стратегії банківського маркетингу. 

3. Механізм реалізації стратегії банківського маркетингу. 

 

Методичні поради до вивчення теми 

Розглядаючи дану тему, спочатку варто розглянути становлення банківського маркетингу, 

яке розпочалося після створення банківської системи на початку 90-х років XX ст. 

Необхідність застосування маркетингової діяльності у функціонуванні банків зумовлена 

сучасним станом розвитку банківського сектору в Україні, що характеризується посиленням 

конкуренції як у сфері залучення грошових коштів, так і у сфері надання банківських послуг. 

Необхідно зазначити, що банківська конкуренція характеризується специфічними рисами, 

які відрізняють її від конкуренції в інших сферах економіки, а саме: 

- завдяки високому ступеню диференціації банківських продуктів і послуг банківська 

конкуренція має багато різновидів і відрізняється високою інтенсивністю; 

- значний контроль державних органів влади обмежує можливість банків використовувати 

ціну як чинник конкурентоспроможності, отже, таким чинником є якість банківських продуктів 

і послуг; 

- банківські продукти та послуги є різними в банках, тобто міжгалузева конкуренція 

здійснюється тільки завдяки переміщенню  

Основними суб'єктами банківського маркетингу є банки та їх маркетингові підрозділи, 

кредитно-фінансові посередники, клієнти (юридичні та фізичні особи), які є споживачами 

банківських продуктів. Вони впливають на можливості служби маркетингу встановлювати та 

підтримувати відносини успішного співробітництва з цільовими клієнтами. 

Основним об'єктом банківського маркетингу є маркетингове оточення банку, яке 

складають причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ і процесів, що прямо чи побічно 

впливають на діяльність банку. Своєю чергою, маркетингове оточення варто розділити на 

макрооточення і мікрооточення. Макрооточення поділяють на зовнішнє та безпосереднє. 

Зовнішнє маркетингове оточення формують активні сили, які банк не може контролювати, а 

саме: економічні, соціальні, демографічні, політичні, науково-технічні. 

Безпосереднє маркетингове оточення формують активні сили, на відносини з якими банк 

може впливати, а саме: конкуренти, клієнти, кредитно-фінансові посередники. 

До мікрооточення банку варто віднести: правління, плановий відділ, управління 

персональними позичками, відділ кадрів, управління обслуговуванням корпорацій, юридичну 

службу, управління міжнародними послугами, відділ фінансового контролю, управління 

довірчими операціями, господарський відділ, управління фінансовими послугами та інші 

структури банку. 

Загалом банківський маркетинг можна охарактеризувати як організаційно-управлінську 

стратегію пошуку засобів задоволення потреб клієнтури банку та самого банку за допомогою 

створення системи ефективного управління грошима, кредитами, процентами, валютами, 

розрахунками з урахуванням особливостей маркетингового середовища та існуючої 

кон'юнктури ринку позичкового капіталу. 

Студент має з’ясувати основні принципи банківського маркетингу: принцип безпеки, 

принцип обіговості та принцип рентабельності. Банківський маркетинг має соціальну 

спрямованість, тобто зосереджує увагу на визначенні та задоволенні запитів споживачів. 

Розглядаючи дану тему, необхідно ознайомитись із стратегією банківського маркетингу.  

Стратегічне маркетингове планування – це комплексна діяльність банку з розробки 

стратегії банківського маркетингу з урахуванням особливостей маркетингового оточення. 

Комплексна діяльність банку передбачає участь у процесі розробки стратегії банківського 

маркетингу всіх служб, які є організаційними структурами банку. 
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Необхідно розуміти, що стратегічна орієнтація банківського маркетингу характеризується 

як процес стратегічного маркетингового планування, а стратегічне планування розглядається як 

категорія, підпорядкована банківському менеджменту та як загальнокорпоративна функція.  

Реалізація стратегії банківського маркетингу передбачає аналіз діяльності банків та 

коригування її, враховуючи нові тенденції бізнесу та ринкові позиції конкурентів. 

Відносно новим видом банківських послуг є Інтернет-банкінг, тобто надання банківських 

послуг через комп'ютерну мережу. Дистанційне банківське обслуговування вважається одним із 

пріоритетних напрямів розвитку світової банківської системи. 

Інтернет-банкінг приваблює клієнтів банків із таких причин: 

- їм немає необхідності особисто відвідувати відділення банків; 

- з'являється можливість цілодобово контролювати свій банківський рахунок, що зручно 

для тих, кому доводиться працювати на світових ринках, розташованих у різних часових 

поясах; 

- Інтернет-банкінг незамінний для обслуговування і контролю особистого карткового 

рахунку. 

Новим видом операційно-касових розрахунків, що з'явився в діяльності українських 

комерційних банків з 1998 p., стали грошові перекази за системою Western Union (Вестерн 

Юніон). Western Union — міжнародна система грошових переказів, головними перевагами якої 

є швидкість обслуговування, надійність, безпека, гнучкий підхід, доступність у всьому світі.  

Банки України обслуговують кредитні лінії Європейського банку реконструкції і розвитку 

(ЄБРР), які створені для розвитку малого та середнього бізнесу. Обслуговування цієї кредитної 

лінії є окремою послугою, яка приносить процентний дохід. Крім того, участь в обслуговуванні 

кредитної лінії ЄВРР вигідна для банків з таких причин: 

1) банки отримують можливість вийти на міжнародні фінансові ринки; 

2) доступ до кредитної лінії сприяє залученню нових перспективних клієнтів; 

3) банки отримують маржу 5 %. З урахуванням ризиків вона невелика, і це можна вважати 

відносно негативним моментом. 

 

Запитання для самоконтролю 

1.  Розкрийте зміст поняття «банківський маркетинг». 

2.  Виділіть особливості маркетингу в банку. 

3.  Подайте характеристику суб'єктів банківського маркетингу. 

4.  Як класифікують об'єкти банківського маркетингу? 

5.  Назвіть принципи та функції банківського маркетингу. 

6.  У чому полягає суть стратегії банківського маркетингу? 

7.  Які передумови розробки стратегії банківського маркетингу? 

8.  Які моделі стратегічного планування застосовують у банківському маркетингу? 

9.  Розкрийте механізм реалізацій стратегічного плану банківського маркетингу. 

10.  Виділіть особливості стратегії банківського маркетингу в умовах стабілізації і 

розвитку банківської системи України. 

11. . Розкрийте зміст та порядок формування економічної політики банку. 

12. . Що таке «корпоративний імідж банку»? 

13. . Чим приваблює клієнтів банків Інтернет-банкінг? 

14.  Яку структуру служби маркетингу розрізняють? 

15.  Які основні завдання відділу маркетингу і роботи з клієнтурою банку? 

16.  Окресліть напрями вдосконалення механізму банківського маркетингу. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 9,  12, 57, 69, 83. 

 

Тема 13. Банківський менеджмент 

План заняття 

1. Основи менеджменту в банку. 
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2. Функції та елементи фінансового менеджменту в банку.  

3. Методи управління активами та пасивами банку.  

4. Управління банківськими ризиками. 

 

Методичні поради до вивчення теми 

Завдання даної теми вимагає від студентів вивчення основних завдань менеджменту та 
принципів організаційного процесу діяльності банку.  

Основним завданням менеджменту є визначення мети діяльності банку на найближчу і 

віддалену перспективи з урахуванням оцінки потенційних можливостей банку та забезпечення 

їх відповідними ресурсами. 

Розрізняють загальні та специфічні цілі діяльності банку. Загальні, або стратегічні, цілі 

відображають концепцію розвитку банку загалом, специфічні розробляються в рамках 

загальних цілей з основних видів банківської діяльності. 

Необхідно врахувати, що банківський менеджмент має власний економічний механізм. 

Його механізм охоплює такі елементи: 

- внутрішньобанківське управління; 

- управління банківськими операціями. 

Об'єктами фінансового менеджменту в банку є: 

1. Операції банку: формування капіталу банку, активні та пасивні операції, комісійно-

посередницькі операції. 

2. Ліквідність та фінансові ризики – процентний, валютний, кредитний, ризик ліквідності, 

ризик країни тощо. 

3. Фінансові результати – доходи, видатки, прибуток. 

4. Оподаткування тощо. 

Суб'єктом фінансового менеджменту є комплекс підрозділів, які за допомогою 

різноманітних форм управлінського впливу забезпечують ефективне управління фінансами в 

банку. До них належать: аналітичні служби, служби планування, казначейство, служби 

контролю. Очолює ці служби в банку, як правило, головний фінансовий менеджер. 

Фінансовий менеджмент є однією з підсистем менеджменту банку й об'єднує в собі низку 

взаємопов'язаних функцій: фінансового планування, фінансового аналізу, регулювання, 

фінансового контролю, які розглядаються стосовно управління фінансами. 

Фінансове планування ґрунтується на стратегічному плані розвитку банку щодо 

визначення концепції його розвитку, формування стратегічних цілей банку і на тактичному 

плані (бізнес-плані) на майбутній період (як правило, рік) щодо визначення заходів та 

встановлення конкретних завдань з досягнення стратегічних цілей, розроблення тактики 

виконання поставлених завдань (стратегії розвитку бізнесу) тощо.  

Фінансовий аналіз у банку містить  визначення значень показників і нормативів діяльності 

банку. 

Необхідно знати, що особливістю фінансового аналізу діяльності банку є те, що його дані 

використовуються як база для всіх інших функцій. 

Фінансовий контроль зводиться до перевірки відповідності результатів діяльності банку 

заданим параметрам і містить: 

- контроль за дотриманням нормативів ліквідності банку; 

- контроль за дотриманням лімітів і показників, установлених з урахуванням різних 

фінансових ризиків; 

- контроль за виконанням планових завдань, що відображають необхідні обсяги та 

ефективність операцій банку. 

При розгляді даної теми необхідно звернути особливу увагу на процес управління 

активами і пасивами - це формування стратегії та проведення заходів, які приводять структуру 

банківського балансу відповідно до його стратегічних цілей. Він пов'язаний із балансуванням 

багато в чому протилежних інтересів акціонерів банку та його клієнтів.  
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Основним завданням управління активами і пасивами банку є забезпечення такої їхньої 

структури, яка дає змогу одержувати прибуток, не виходячи за межі ліквідності. 

Під управлінням активами розуміють шляхи, методи й порядок розміщення залучених 

банком коштів з метою забезпечення рентабельної роботи банку та підтримання його 

ліквідності. 

Для здійснення управління активами і пасивами та впровадження методик управління в 

банку створюється спеціальний орган – Комітет з питань управління активами і пасивами 

(КУАП). Його завданнями є розробка методик та регламентів, що реалізують функцію 

управління активами і пасивами, а також здійснення моніторингу і контролю за реалізацією 

зазначеної функції.  

Студенти повинні розуміти, що управління банківськими ризиками складається з низки 

послідовних етапів, а саме: 

1) якісного аналізу: на цьому етапі визначають сутність кожного з банківських ризиків, 

їхню структуру та виявляють чинники впливу; 

2) кількісного аналізу: на цьому етапі обирають систему кількісних показників кожного з 

банківських ризиків та визначають методи їхньої оцінки; 

3) способів зниження ризиків: на цьому етапі обирають той чи інший спосіб зниження 

банківських ризиків або їхню суперпозицію, що дасть змогу привести рівень ризику до 

прийнятного (допустимого); 

4) прийняття рішень: це заключний етап управління банківськими ризиками, який 

передбачає прийняття відповідних фінансових рішень з урахуванням ризику. 

Банківські ризики поділяють на три категорії: 

1) фінансові; 

2) функціональні; 

3) інші відносно банку зовнішні ризики. 

Фінансові ризики пов'язані з непередбаченими змінами в обсягах, прибутковості, вартості 

та структурі активів і пасивів. 

Функціональні ризики мають відношення до процесу створення будь-якого банківського 

продукту чи послуги і з ними пов'язана діяльність кожного банку. Функціональні ризики 

виникають унаслідок неможливості своєчасно й у повному обсязі контролювати фінансово-

господарську діяльність, збирати та аналізувати відповідну інформацію. Вони не менш 

небезпечні, аніж фінансові ризики, але їх важче ідентифікувати та визначити кількісно. 

Функціональні ризики призводять до фінансових втрат. 

 
Запитання для самоконтролю 

1. Яка роль банківського менеджменту в діяльності банку? 

2. Визначте основні завдання менеджменту банку, 

3. Які цілі діяльності банку розглядаються як загальні? 

4. Наведіть специфічні цілі банківської діяльності. 

5. Які елементи охоплює механізм банківського менеджменту? 

6. Назвіть функції фінансового менеджменту банку, 

7. Які принципи управління сучасним банком? 

8. Наведіть характеристики основних груп організаційних структур банку. 

9. Які основні функції фінансового менеджменту банну? 

10. Охарактеризуйте інструментарій фінансового менеджменту банку.  

11. 3 яких елементів складається фінансовий механізм управління в банку? 

12. У чому полягає суть фінансового планування в банку? 

13. Що означає регулювання як функція управління в банку? 

14. Розкрийте зміст фінансового контролю в банку. 

15. Яка структура фінансової служби банку? 

16. Які основні складові управління активами банку? 

17. Які основні напрями управління фінансами банку? 
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18. Які використовують методи управління банківськими ризиками? 

19. Розкрийте механізм управління прибутковістю банку. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 9,  12,  69, 83. 

 

Тема 14. Державний контроль за здійсненням банківських операцій 

План заняття 

1. Форми та види контролю за банківською діяльністю. 

2. Заходи впливу Національного банку України на комерційні банки. 

3. Рейтингова оцінка діяльності банків. 

 

Методичні поради до вивчення теми 

Вивчаючи дану тему студенти повинні знати,  що контроль - це багатоаспектне поняття, 

яке зазвичай розглядається з декількох позицій: 1) як функція управління в системі функцій 

менеджменту; 2) як система методів контролю; 3) як система органів контролю. 

Суть контролю полягає в тому, що суб'єкт управління здійснює облік і перевірку того, 

наскільки об'єкт управління виконує його настанови. Основною метою контролю є блокування 

відхилень діяльності суб'єкта управління від заданої програми, а в разі виявлення аномалій - 

приведення керованої системи в стійке положення за допомогою всіх важелів, які можуть бути 

задіяні у відповідній системі управління1. 

Контроль у банках має загальноприйняті форми - попередній, поточний, наступний  та 

методи - економічний аналіз, перевірка та ревізія. 

Необхідно виділити такі  основні принципи контролю: повсюдність; загальність; 

універсальність, яка проявляється з трьох сторін: як функція управління, як профілактичний 

засіб, що запобігає порушенням та зловживанням, як засіб забезпечення економічного та 

раціонального використання всіх ресурсів; всенародність; раптовість, безперервність, 

системність.  

Вивчаючи дану тему студенти повинні знати, що  державний контроль діяльності банків 

здійснюється Національним банком України у таких формах: адміністративний контроль, 

індикативний контроль. 

При здійсненні банківського нагляду НБУ має право вимагати від банків та їх керівників 

усунення порушень банківського законодавства, виконання нормативно-правових актів НБУ 

для уникнення або подолання небажаних наслідків, що можуть поставити під загрозу безпеку 

коштів, довірених таким банкам, або завдати шкоди належному веденню банківської діяльності. 

Національний банк України може прийняти рішення про проведення позапланової 

перевірки банку при наявності обґрунтованих підстав. Таке рішення має бути підписане 

Головою НБУ або уповноваженою ним особою. 

Для здійснення своїх повноважень щодо нагляду Національний банк України має право 

безоплатно одержувати від банків інформацію про їх діяльність та пояснення з окремих питань 

діяльності банку. 

Студенти повинні знати , що основним завданням усіх рівнів системи банківського 

нагляду НБУ щодо вжиття заходів впливу є регулювання діяльності комерційних банків із 

метою приведення її у відповідність до норми і вимог чинного банківського законодавства та 

нормативних актів НБУ, а також з метою забезпечення ліквідності, платоспроможності й 

стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів. 

Заходи впливу, які застосовує НБУ, мають непримусовий і примусовий характер. 

Необхідно відмітити, що комерційний банк може бути переведений Правлінням НБУ в 

режим фінансового оздоровлення на строк не більше 12-ти місяців. При наявності 

обґрунтованих підстав для успішного завершення виконання програми фінансового 

оздоровлення цей строк може бути продовжений Правлінням НБУ ще на 6 місяців. 
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Підставою для переведення у режим фінансового оздоровлення є віднесення комерційного 

банку до категорії проблемних, відсутність необхідного рівня капіталу, порушення 

загальновизначених норм банківського законодавства. 

У разі допущення комерційними банками порушень, зазначених у ст. 48 Закону України 

"Про банки і банківську діяльність", або якщо застосування непримусових заходів впливу є 

недостатнім для вирішення проблем банку, НБУ застосовує примусові заходи впливу. 

До примусових заходів впливу належать: підвищення норми обов'язкових резервів; 

відкликання ліцензії на здійснення окремих або всіх банківських операцій; усунення 

керівництва комерційного банку  від управління; призначення тимчасової адміністрації для 

управління комерційним банком; стягнення за рішенням суду (арбітражного суду) штрафу в 

розмірі неправомірно одержаного доходу; ліквідація комерційного банку та виключення його з 

Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних 

установ. 

При розгляді даної теми необхідно звернути увагу на класифікацію рейтингів. За 

призначенням рейтинги можна розділити на такі, що: 

1) призначені інформувати будь-яких учасників фінансового ринку (уніфіковані ); 

2) орієнтовані тільки на його професійних учасників (диференційовані). 

До першої групи можна віднести інтегральні рейтинги А. Альтмана, В. Кромонова, Є. 

Ширінської, А. Гуревича. До другої групи – рейтинги CAMELS НБУ, О. Шматова тощо. 

За методом вирахування рейтинг банків поділяють на: 

1) номерний; 

2) бальний; 

3) індексний. 

З точки зору характеристики фінансової діяльності рейтинги банків класифікують: 

1) оцінка кількісних (об'ємних) показників; 

2) оцінка якісних показників. 

Студентам необхідно знати, що нагляд за діяльністю банків ґрунтується на оцінках 

ризиків діяльності банків за рейтинговою системою CAMELS і  полягає у визначенні 

загального стану банку на підставі єдиних критеріїв, які охоплюють діяльність банку за всіма 

напрямами. Метою оцінки діяльності банків за рейтинговою системою є визначення банків, у 

яких незадовільний фінансовий стан, операції або менеджмент мають недоліки, що можуть 

призвести до банкрутства банку та вимагають посиленого контролю з боку служби 

банківського нагляду Національного банку України та вжиття відповідних заходів для 

виправлення цих недоліків у діяльності банку та стабілізації його фінансового стану. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Розкрийте сутність та форми регулювання банківської діяльності. 

2. У чому суть банківського нагляду? 

3. Назвіть економічні нормативи, які застосовуються при регулюванні банківської 

діяльності. 

4. Які заходи впливу вживає Національний банк України до банків та інших осіб, які є 

об'єктом перевірки НБУ? 

5. Розкрийте зміст рейтингової оцінки. 

6. Вкажіть різновиди рейтингових оцінок. 

7. Яке інформаційне забезпечення використовується для визначення рейтингу банків за 

системою CAMELS? 

8. Які головні компоненти рейтингової системи CAMELS? 

9.  Який порядок встановлення рейтингу банку за системою CAMELS? 

10.  За якою шкалою оцінюється кожен компонент рейтингової системи CAMELS? 

11.  Назвіть критерії оцінки рейтингової системи CAMELS. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 9,  12, 25, 27, 32, 33, 39, 41, 55,  69, 83. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ 

 З ВІДПОВІДНИХ ТЕМ 

 

Тема 1. Сутність, функції та структура сучасної банківської системи 

 

Завдання № 1 

Відомі такі умовні балансові дані банків, млн грн: 

№ 

п.п 
Показники Банк «А» Банк «Б» Банк«В» 

1. Цінні папери власного боргу банку 200 120 124 

2. Міжбанківські кредити, що отримані даним банком 560 560 564 

3. Кореспондентські рахунки інших банків в даному 
банку 

50 60 22 

4. Строкові депозити клієнтів 1 200 2 270 2 275 

5. Прибуток минулих років 320 230 32 

6. Цінні папери в портфелі банку до погашення 540 – 200 

7. Цінні папери в портфелі банку на продаж 220 540 340 

8. Кошти клієнтів на вимогу   6 010 3 870 3 876 

9. Кошти на кореспондентському рахунку даного 
банку в НБУ 

1 110 1 110 1 100 

10. Кредити, що надані клієнтам 5 320 5 060 5 061 

11. Готівка в касі банку 2 250 2 300 2 297 

12. Загальні резерви банку 800 1 520 1 718 

13. Статутний капітал банку 1 800 1 900 1 900 

14. Кредити, що отримані даним банком від НБУ 60 70 65 

15. Основні засоби 760 760 756 

16. Міжбанківські кредити, що надані іншим банкам 700 770 767 

17. Кореспондентські рахунки даного банку в інших 
банках 

100 60 45 

Визначити:  

а) обсяг активів банку; 

б) обсяг зобов’язань банку; 

в) обсяг балансового капіталу банку. 

 

Завдання № 2 

Статутний капітал нового банку, що створений у формі АТ, на момент реєстрації складає 

100 млн грн і сформований за рахунок грошових внесків акціонерів із підтверджених джерел. 

Підписний капітал банку – 210 млн грн. Наданий до територіального управління  НБУ пакет 

документів повністю відповідає вимогам. 

Визначити: 

а) чи були порушення при формуванні статутного капіталу банку і якщо так, то пояснити 

які конкретно? 

б) чи буде зареєстровано такий банк? 
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Завдання № 3 

Статутний капітал нового банку, що за організаційно-правовою формою діяльності 

створений як кооперативний банк, на момент реєстрації складає 260 млн грн. Учасниками банку 

стали 44 особи. Статутний капітал банку повністю сформований за рахунок грошових внесків 

учасників. Підписний капітал банку – 290 млн грн. Наданий до ТУ НБУ пакет документів 

повністю відповідає вимогам. 

Визначити: 

а) чи були порушення при формуванні статутного капіталу банку і якщо так, то пояснити 

які конкретно? 

б) чи буде зареєстровано такий банк? 

 

Завдання № 4 

До територіального управління НБУ надійшов пакет документів для реєстрації НБУ 

акціонерного банку «Форум». За даними установчого договору, підписаного засновниками 

банку та засвідченого відбитком їх печатки, до складу засновників банку ввійшли: 

ВАТ «Сяйво», що купує акції банку в сумі, еквівалентній 35% статутного капіталу 

банку; 

ВАТ «Крок» – має акції у сумі, еквівалентній 20% статутного капіталу банку; 

ЗАТ «Колос» – сума акцій становить 20% статутного капіталу. Кошти на формування 

статутного капіталу новостворюваного банку в розмірі, передбаченому чинним законодавством 

України та установчими документами банку, акумульовані засновниками банку на 

накопичувальному рахунку в повному обсязі. 

Вказати: 

а) чи є можливим, щоб територіальне управління НБУ підтримало відповідне 

клопотання засновників про державну реєстрацію банку? 

б) в який термін кошти з накопичувального рахунку повертаються учасникам банку в 

разі відмови в реєстрації банку? 

 

Завдання №.5 

В таблиці наведені умовні дані щодо обсягу окремих складових активів та зобов’язань 

трьох банків. 

 

№ 

п.п. 

Показники Банк «А» Банк«Б» Банк «В» 

1. 

Активи – всього 

у тому числі: 

кредити в інноваційні проекти 

кредити в інвестиційну діяльність 

інші види кредитів 

операції з цінними паперами 

вкладення в статутні капітали інших 

юридичних осіб 

100 000 

 

52 000 

16 000 

8 000 

10 000 

 

2 000 

100 000 

 

4 000 

6 000 

30 000 

5 000 

 

10 000 

100 000 

 

6 000 

58 000 

14 000 

2 000 

 

2 000 

2. 

Зобов’язання – всього 

в тому числі: 

зобов’язання щодо юридичних осіб 

зобов’язання за вкладами фізичних осіб 

зобов’язання щодо інших банків 

80 000 

 

50 000 

 

25 000 

5 000 

70 000 

 

23 000 

 

40 000 

7 000 

90 000 

 

45 000 

 

25 000 

20 000 

3. Капітал 20 000 30 000 10 000 

 

Визначити вид банку за рівнем спеціалізації (спектром операцій, що він виконує), 

опираючись на вимоги чинного законодавства України. 
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Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку 

 

Завдання №6. 

Дані банка «Альфа» за звітний рік наведені в таблиці: 

Показники Сума, млн грн 

Сума зносу нематеріальних активів 150 

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал 50 

Збитки поточного року  560 

Резульат переоцінки основних засобів  1 700 

Резервний капітал  405 

Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу  2 150 

Нематеріальні активи  600 

Резерви під стандартну заборгованість інших банків  2 000 

Прибуток минулих років  2 500 

Резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними 

операціями  
60 000 

Загальні резерви  78 

Субординований борг (віднесено до капіталу – 8500 ) 10 500 

Емісійний дохід  4 071 

Розрахувати суму основного та додаткового капіталу та проаналізувати чи 

дотримуються всі необхідні пропорції в структурі регулятивного капіталу. 

 

Завдання №7 

У АКБ «Аркада» стан банківських ресурсів характеризується  даними приведеними в 

таблиці: 

Показники Сума, млн грн 

Прибуток банку   3 500 

Фонди банку 52 000 

Вклади населення 12 000 

Строкові депозити 75 000 

Кореспондентський рахунок в НБУ 90 000 

Ресурси продані 85 000 

Кошти, одержані від інших банків   2 300 

Інші пасиви      300 

Кошти на рахунках підприємств і організацій 90 000 

Кошти на бюджетних рахунках   2 500 

Основні засоби 15 300 

Інші активи   3 500 

Кредити, надані іншим банкам 16 000 

Каса 33 000 

Дебітори   8 500 

Кредитори   3 100 

Валютні пасиви     950 

Депозити юридичних осіб 6 300 

Визначити : 

а) розмір надлишку або нестачі банківських ресурсів; 

б) яких заходів має вжити банк в кожному конкретному випадку? 

 

Завдання №8 

Банк станом на 1 квітня мав 250 млн грн власного капіталу,    800 млн грн залучених та 

150 млн грн запозичених ресурсів. Кошти в інших банках складали 90 млн грн; грошові кошти в 



 40 

касі банку – 0,8 млн грн; основні засоби та нематеріальні активи – 30 млн грн; кредитні 

вкладення банку 870 млн грн. 

Визначити: 

а) розмір надлишку (нестачі) кредитних ресурсів; 

б) яким чином регулюються НБУ розміри банківських ресурсів? 

 

Завдання №9 

Склад власного капіталу комерційного банку за звітний рік наведено в таблиці: 

Найменування статті На початок року На кінець року 

Статутний капітал 744 000 918 417 

Власні акції (частки, паї), що викуплені в 

акціонерів (учасників) 

- - 

Емісійні різниці - - 

Резерви, капіталізовані дивіденди та  інші 

фонди банку 

55 801 65 563 

Резерви переоцінки основних засобів, у тому 

числі: 

83 175 486 550 

Резерви переоцінки нерухомості 83 032 486 421 

Резерви переоцінки нематеріальних активів - - 

Резерви переоцінки цінних паперів (5 356) (4 040) 

Прибуток (збиток) минулих років 8 989 5 370 

Прибуток (збиток) поточного року 180 546 368 237 

Усього власного капіталу 1 067 155 1 840 097 

Усього пасивів 10 376 108 18 649 603 

Здійснити аналіз і оцінку складу та структури власного капіталу банку за звітний рік. 

 

Завдання №10 
Відрахування до резервного фонду банку встановлені загальними зборами акціонерів у 

розмірі 7%. Розмір основного капіталу банку складає 270 млн грн, у т.ч. фактично сплачений 

зареєстрований статутний капітал – 140 млн грн. Додатковий капітал банку складає 285 млн 

грн. Фактичний розмір резервного фонду складає 132 млн грн. Прибуток звітного періоду, що 

залишається у банку після сплати податків та інших обов’язкових платежів, становить 60 млн 

грн. 

Визначити:  

а) розмір відрахувань до резервного фонду;  

б) розрахункову величину резервного фонду;  

в) фактичний розмір резервного фонду після відрахувань прибутку до нього. 

 

Завдання №11 
Банк «Аркада» здійснив емісію акцій номінальною вартістю 15 грн і загальною 

кількістю 500 тис. штук. Із загальної кількості емітованих акцій 200 тис. були реалізовані по 

ціні 18 грн за одну акцію. 

Визначити розмір статутного капіталу та емісійного доходу банку від емісії акцій. 

 

Завдання №12 
Показники діяльності банку «Таврія», наведені в таблиці:  

Показники Сума, млн грн 

Цінні папери власного боргу 124 

Міжбанківські кредити та депозити 564 

Кореспондентські рахунки інших банків  22 

Строкові депозити клієнтів  2 275 

Нерозподілений прибуток  232 
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Цінні папери придбані  540 

Кошти до запитання клієнтів  3 876 

Кореспондентський рахунок в НБУ  1 110 

Кредити, надані суб’єктам господарювання 5 061 

Каса 2 297 

Загальні резерви  1 518 

Статутний капітал  1 900 

Кошти від НБУ 65 

Основні засоби та нематеріальні активи 756 

Міжбанківські кредити надані  767 

Кореспондентські рахунки в інших банках  45 

Визначити суму активів та пасивів комерційного банку та проаналізувати їх структуру. 

 

Завдання №13 

Статутний капітал акціонерного банку «Дніпро» складає 45 млн грн, прибуток 

попередніх років – 18 млн грн, прибуток поточного року – 28 млн грн. Також банком були 

залучені кошти на умовах субординованого боргу в сумі 4 млн грн строком на 5 років. 

Визначити суму субординованого капіталу, що прирівнюється до власних коштів банку. 

 

Завдання №14 

Громадянин вніс на депозитний рахунок у банку 5 500 грн строком на 3 роки під 16% за 

умови нарахування складних відсотків. Нарахування відсотків здійснюється один раз на рік.  

Визначити розмір відсотків і загальної суми, сплаченої громадянину після закінчення 

терміну дії депозитної угоди. 

 

Завдання №15 

Фізична особа 5 березня уклала депозитну угоду з банком на суму 15 000 грн, строком 

до 5 вересня з умовою нарахування 16% річних.  

Визначити суму, виплачену власникові коштів після закінчення терміну дії депозитної 

угоди, враховуючи, що з 2 червня відсоткову ставку було збільшено на 2%, а з 1 серпня – 

зменшено на 1%. 

 

Завдання №16 

Банк приймає авансові вклади строком на 4 місяці під 16% річних зі сплатою відсотків 

при укладанні угоди. 7 березня банк залучив від клієнта кошти на депозит у розмірі 2500 грн. 

Відповідно з умовами угоди, у випадку дострокового вилучення, банк сплачує клієнту відсотки 

з розрахунку 4% річних. 

Визначити: 

а) суму відсотків, сплачених авансом клієнту; 

б) суму, яку банк сплатить вкладнику, якщо 16 червня вкладник достроково вилучив 

депозит. 

 

Завдання №17 

Банк «Дніпро» здійснює операції із залучення грошових коштів підприємств та 

населення у вклади і депозити. На початок 22 квітня залишки коштів на депозитних рахунках 

підприємств становили 12,1 млн грн, а на рахунках громадян – 4,5 млн грн. Цього дня обороти 

за надходженням вкладів громадян становили 0,3 млн грн, а за видатками – 0,9 млн грн. 22 

квітня закінчується строк депозитного договору з фабрикою на 1,6 млн грн, який був укладений 

21 березня. Депозитна ставка, передбачена в договорі між банком та фабрикою – 15% річних 

(прості відсотки). 

Визначити розмір депозитів та вкладів, які можуть бути використані банком як ресурси.  
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Завдання №18 

Банк «Фортуна» 07.07.201_ р. уклав з фізичною особою договір банківського вкладу на 

умовах повернення коштів за першою вимогою (вклад до запитання). Початкова сума вкладу – 

840 грн. Відсоткова ставка – 5% річних, капіталізація відсотків не відбувається, виплата 

відсотків здійснюється першого числа кожного місяця та в момент зняття будь-якої суми з 

рахунку. 

30.07.201_ р. вкладник знімає з рахунку грошові кошти в сумі 430 грн. 

04.08.201_ р. банк приймає рішення про збільшення з 10.08.201_ р. відсоткової ставки за 

депозитними рахунками фізичних осіб до 6% річних. 

03.09.201_ р. вкладник знімає з рахунку суму, що залишилася і отримує нараховані за 

весь період вкладу відсотки. 

Визначити дохід, який отримає вкладник в результаті проведеної операції. 

 

Тема 3. Операції банків з організації розрахунків і обслуговування платіжного обороту 

клієнтів 

 

Завдання № 19 

АКБ «Правексбанк» обслуговує різні підприємницькі структури. Деякі з них (перелік 

подається далі) звернулися до банку з проханням, щоб він з огляду на специфіку діяльності 

кожної підприємницької структури запропонував їм використовувати ту чи іншу форму 

безготівкових розрахунків або спосіб платежу: 

– швейна фабрика – із бюджетом за внесками до нього сум податків, зборів, інших 

обов'язкових платежів;  

– сільськогосподарське підприємство – з консервним заводом для завершення 

розрахунків за актом звірки взаємної заборгованості підприємств; 

– будівельна організація – зі своїми працівниками за належними їм коштами, які 

компенсують витрати на відрядження, у разі перебування працівників у населеному пункті, де 

немає банків; 

– сільськогосподарський виробничий кооператив – з лісгоспами, які розташовані в іншій 

місцевості і з якими він має разові господарські зв’язки за поставки лісопродукції; 

– молокозавод – із універсамом за поставки продукції у склотарі;  

– фізична особа – з торговельною організацією за придбаний легковий автомобіль.  

Визначити які форми розрахунків або спосіб платежу доцільно використовувати в 

кожному конкретному разі, і поясніть чому. 

 

Завдання №20 

Швейна фабрика і шовковий комбінат розраховуються між собою платіжними 

вимогами-дорученнями. 15 травня фабрика отримала від шовкового комбінату платіжну 

вимогу-доручення на 150 тис. грн. Проте з’ясувалося, що угодою між фабрикою і комбінатом 

передбачалося відвантаження продукції на 120 тис. грн. 

Фабрика акцептувала отримане платіжне доручення-вимогу і 20 травня здала до свого 

банку. На поточному рахунку фабрики 20 травня знаходилось 130 тис. грн. 

Вказати: 

а) якими мають бути дії фабрики щодо платіжної вимоги-доручення, отриманої під 

комбінату. 

б) що зробить банк платника з платіжною вимогою-дорученням? 

 

Завдання№21 

Вказати: які касові документи слід використати в кожному наведеному нижче випадку: 

– працівник банку отримує гроші на відрядження; 

– приватному підприємцю потрібно зняти гроші з поточного рахунку для закупівлі 

товару; 
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– фізична особа отримує залишок коштів за депозитним рахунком у зв’язку із 

закінченням строку договору; 

– ТОВ «Діском» звернулося до банку для одержання коштів з метою виплати заробітної 

плати працівникам; 

– фізична особа звернулася до відділення банку для одержання грошового переказу. 

– приватний підприємець сплачує до бюджету суму єдиного податку. 

 – ТОВ «Сатурн» вносить виручку на поточний рахунок. 

 

Завдання№22 

Підприємство «Фора» працює без вихідних днів, виручка інкасується щоденно своїми 

працівниками протягом робочого дня. Підприємство представило в банк заявку-розрахунок. 

Дані у заявці-розрахунку вказано в таблиці: 

Показники Сума, тис. грн 

План роздрібного товарообігу за три місяці  1 200 

Витрати з виручки готівкою:  

– на заробітну плату      83 

– на закупівлю сільськогосподарської продукції     32 

Касова виручка за місяць 1 100 

Визначити ліміт залишку готівки в касі підприємства. 

 

Завдання№23 

Пивний завод і Центральний гастроном уклали угоду про розрахунки по сальдо 

зустрічних вимог. Розрахунковий період згідно угоди передбачено два рази на місяць. Звірку 

розрахунків покладено на пивний завод. За період з 1–15 липня поставки пива заводом 

Центральному гастроному склали 232 000 грн. За цей же період Центральний гастроном 

повернув заводу склотару на         128 400 грн. 

Визначити: 

а) сальдо взаємних вимог станом на 16 липня; 

б) які платіжні документи повинен здати пивзавод до свого банку? 

в) вирахувати % заліку на 16 липня. 

 

Завдання№24 

ТОВ «Іванна» та підприємство електромереж уклали угоду про розрахунки в порядку 

планових платежів. Платежі перераховуються один раз на 10 днів. Споживання електроенергії в 

ІІ кварталі передбачено в сумі 160 000 грн. Товариство «Іванна» виписало 3 платіжних 

доручення протягом квітня місяця і перерахувало підприємству електромереж планові платежі 

у визначених розмірах. Вартість фактично використаної електроенергії за квітень становила 

52 400 грн. 

Вказати: 

а) на основі яких документів проводиться перерахування планових платежів; 

б) визначити розмір планового платежу, який повинен бути перерахований за кожен 

платіжний період ІІ кварталу; 

в) зробити перерахунок між підприємствами за квітень. 

 

Завдання №25 

ТОВ «Надія» звернулося до банку з проханням оформити дві платіжні картки на 

довірених осіб товариства. Ліміт для кожної картки товариство визначило в сумі 30 тис. грн. 

Плата за відкриття картрахунку складає 60 грн, за випуск та обслуговування – 100 грн. 

Вказати: 

а) які види платіжних карток можуть одержувати юридичні особи? 

б) як поступить банк щодо прохання ТОВ «Надія» про оформлення двох карток? 
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в) якими документами регламентуються відносини між банком та підприємством-

держателем платіжної картки? 

г) які операції заборонено здійснювати за допомогою корпоративних платіжних карток? 

 

Завдання №26 

До установи банку звернулись: підприємство «А» в якого закінчився термін дії чекової 

книжки, але залишилося 10 невикористаних бланків чеків; підприємство «Б», в якого при 

повному використанні чеків з чекової книжки залишився вільний ліміт на 25 000 грн та 

підприємство «В», яке подало заяву на одержання чекової книжки на 60 000 грн, проте кошти 

на поточному рахунку відсутні. 

Вказати: 

а) дії банку в кожному названому вище випадку; 

б) який термін дії розрахункової чекової книжки? 

в) термін пред’явлення чека чекоутримувачем до банку.  

 

Завдання №27 

Консервний завод виставив покритий акредитив в банку м. Вінниця для розрахунків з 

СВК «Прогрес» на суму 750 тис. грн. Дата закриття акредитиву 30 травня. 

21 травня СВК «Прогрес» подав до свого банку реєстр рахунків про відвантаження 

заводу сільгосппродукції на 350 тис. грн. 

Вказати: 

а) які строки дії акредитива; 

б) що зробить банк постачальника, одержавши від нього реєстри рахунків? 

в) як поступить банк з невикористаною сумою акредитива (400 тис. грн.) 30 травня. 

 

Завдання№28 

Вкладник 1 березня вніс до банку кошти на річний депозит в сумі 20 тис. грн під 18% 

річних. Сплата банком відсотків передбачена угодою щомісячно в останній день місяця на 

платіжну картку вкладника. Умови угоди передбачають можливість надання вкладнику кредиту 

овердрафт з картрахунка в розмірі 60% від суми депозита під 36% річних. 

1 квітня держатель отримав готівку через банкомат в сумі 3 тис. грн. Погашення кредиту 

держатель здійснив 30 липня у готівковій формі. 

Вказати: 

а) яка різниця між дебетовими та кредитними платіжними картками? 

б) визначити максимальну суму ліміту кредиту овердрафт. 

в) визначити суму кредиту, яку отримав держатель картки 1 квітня, а також суму, яку 

вніс 30 липня в погашення кредиту овердрафт. 

 

Завдання№29 

Держатель платіжної картки отримав через банкомат банку-емітента готівку в сумі 2000 

грн. Тариф за зняття готівки у мережі банку-емітента складає 1%. 

Вказати: 

а) способи одержання держателем платіжної картки готівкових коштів; 

б) розкрийте порядок одержання готівки через банкомати і каси банків; 

в) пояснити дії банку-емітента, через банкомат якого була одержана держателем готівка. 

 

Тема 4. Операції банків з векселями 

 

Завдання № 30 

Банк врахував вексель на суму 6000 грн. за 80 днів до терміну оплати. Проста  облікова 

ставка 12%. Кількість днів у році - 360. 
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Визначити дисконт і вартість векселя при обліку, урахувавши темп місячної інфляції, що 

становить 3%. 

 

Завдання № 31 

Банк володіє інформацією: 
Сума переказного векселя, тис. грн               800 

Термін погашення векселя 10.11 

Дата обліку векселя в банку 29.09 

Облікова ставка , % 34 

Визначити: 

а) суму дисконту; 

б) за якою ціною буде врахований вексель. 

 

Завдання № 32 

Підприємство, яке має заборгованість за позичками під заставу векселів, надало банку 

відомості станом на 1.11 в яких є такі дані: 

Загальна сума векселі, тис. грн 700 

Висоліквідні векселі, тис. грн 650 

Питома вага вартості векселів, які  кредитуються в загальній 

сумі векселів (%) 
80 

Заборгованість по позичках під векселі станом на 1.11, тис. 

грн 
300 

Ліміт кредитування, тис. грн 350 

Розрахувати можливу суму додаткового кредиту. 

 

Завдання № 33 

Банк в межах встановленого ліміту заборгованості надає підприємству кредити під 

заставу векселів.  

Встановлене банком співвідношення заборгованості до 

забезпечення, % 
70 

Встановлений ліміт заборгованості за позикою під заставу 

векселів, тис. грн 
120 

Загальна сума векселів, прийнятих у заставу (сума 

забезпечення), тис. грн 
85 

Сума заборгованості за позикою, тис. грн 71 

Використовуючи надану інформацію, визначити можливу суму додаткової позики. 

 

Завдання № 34 

Надано наступну інформацію: 

Номінальна сума переказного доміцильованого векселя, грн 400 000 

Термін погашення векселя 10.11. 

Дата врахування векселя банком 19.08. 

Ставка банку за короткостроковими кредитами  18 % 

Облікова ставка банку 17 % 

Ставка банку за довгостроковими кредитами 20 % 

Дамно  1 % 

Порто, грн 50 

Визначити:  

а) суму дисконту;  

б) ціну, за якою банком буде враховано вексель;  

в) розмір доходів банку від здійснення операції. 
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Тема 5. Кредитні операції банків 

Тема 6. Основи банківського обслуговування підприємств АПК 

 

Завдання № 35 

Підприємство подало до банку кредитну заявку на отримання кредиту для освоєння 

виробництва нового виду продукції, в якій міститься така цифрова інформація, тис. грн. 

1. Затрати на виробництво  2 500 

2. Майбутній дохід від реалізації продукції 3 000 

3. Залишки коштів на поточному рахунку 900 

4. Заборгованість за раніше отриманими кредитами 450 

5. Забезпечення  3 500 

6. Строк реалізації продукції 1 місяць 

7. Виробничий цикл 60 днів 

Визначити:  

а) на яку суму може бути надана позичка; 

б) граничний термін користування кредитом; 

г) порядок і суму погашення кредиту. 

 

Завдання № 36 

Підприємство 10.05. поточного року звернулося до банку з кредитною заявкою про 

надання кредиту на суму 200 тис. грн для придбання сировини і матеріалів у зв’язку із 

сезонністю роботи постачальників. Баланс на 01.05. поточного року містить таку інформацію, 

тис. грн: 

1. Залишки сировини і матеріалів 280 

2. Власні кошти 304 

3. Неоплачена сировина і матеріали 40 

4. Заборгованість за позичками під сировину, терміни погашення якої ще не 

надійшли, 
10 

5. Кредитна лінія 200 

Визначити розмір кредиту, що може бути наданий підприємству. 

 

Завдання № 37 

1 жовтня минулого року ЗАТ «Молокозавод» уклало з банком «Стандарт» угоду про 

одержання контокорентного кредиту терміном на 12 місяців. Ліміт кредитування на перший 

квартал поточного року встановлений у розмірі 850 тис. грн; на другий – 900 тис. грн; на третій 

– 950 тис. грн. 

У січні по поточному рахунку були проведені такі операції (тис грн): платежі – 300, 480; 

надходження – 144, 120; у лютому: платежі – 510, 273; надходження – 120, 208; у березні: 

платежі – 480; надходження 420, 365, 170. 

На початок поточного року на рахунку клієнта склалося кредитове сальдо у розмірі 76 

тис. грн. Протягом першого кварталу поточного року дебетове сальдо на рахунку підприємства 

було протягом 42 днів у середньому 240 тис. грн на кінець дня, а кредитове сальдо відповідно – 

48 днів у середньому 175 тис. грн. Відсоткова ставка по кредиту встановлена у розмірі 32%. 

Визначити заборгованість по кредиту на кінець кожного місяця першого кварталу та 

суму відсотків за користуванням кредитом банку за перший квартал. 

 

Завдання № 38 

Банк має таку інформацію:  

Показник  I варіант II варіант III варіант 

1. Розмір кредиту, тис. грн  120 140 180 

2. Термін позички, діб 20 25 30 

3. Річна ставка простого відсотка  40 35 30 
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Визначити: 

а) суму відсотка; 

б) загальний розмір боргу банку. 

 

Завдання № 39 

Банк має таку інформацію: 

Показник I варіант II варіант III варіант 

1. Сума довгострокового кредиту, тис. грн 1600 1800 2500 

2. Термін позички, років 3 4 5 

3. Річна відсоткова ставка 10 15 20 

Визначити: 

а) величину складних відсотків; 

б) загальну суму боргу. 

 

Завдання № 40 

Згідно угоди банк відкрив підприємству кредитну лінію на суму 80 тис. грн строком на 1 

рік з умовою сплати 20 % річних. Розмір комісії – 0,5 %, штраф за невикористані кошти – 1%. 3 

січня підприємству було перераховано 36 тис. грн; 5 березня – 18 тис. грн; 7 червня – 6 тис. грн; 

5 вересня – 13 тис. грн. 3 січня наступного року кредит було повернуто разом з відсотками.  

Визначити розмір доходів банку від здійснення операції. 

 

Завдання № 41 

Є такі дані стосовно підприємства-позичальника, яке кредитується банком під затрати 

виробництва, тис. грн: 

1.Фактичний залишок виробничих затрат 850 

2. Списано на витрати (собівартість):  

фактично 250 

по плану 300 

3. Власні кошти позичальника 200 

4. Кредиторська заборгованість, що відноситься  

до затрат 50 

5. Кредитна лінія, відкрита позичальнику 400 

6. Заборгованість по кредиту 300 

Вирішити питання про можливість надання позичальнику додаткового кредиту. 

 

Завдання № 42 

Фізична особа отримала у банку споживчий кредит у сумі 30 тис. грн. на таких умовах: 

термін кредиту 18 місяців, відсоткова ставка 27% річних, сплата заборгованості по кредиту 

відбувається щомісячно на основі ануїтетних платежів.  

Визначити:  

а) суму одноразового платежу по кредиту; 

б) обчислити розмір доходу банку за весь період кредитування; 

в) розкрити сутність сплати кредиту на основі ануїтетних платежів. 

 

Завдання № 43 

Банк надав своєму клієнту під заставу довгостроковий кредит у сумі 18 млн грн на 4 роки 

під 24 % річних. Погашення основного боргу передбачено щомісячно рівними частинами, 

виплату відсотків також передбачено щомісячно.  

Визначити: 

а) величину щомісячних платежів; 

б) скласти графік погашення кредиту за 1-шу половину 1-го року.  
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Завдання № 44 

Підприємство-позичальник має такі дані, наведені в таблиці, тис. грн 

Показники 1 варіант 2 варіант 

Середньомісячні надходження на рахунки позичальника 

протягом трьох останніх місяців (за винятком кредитних 

коштів)  

24,5 36,4 

Сума кредиту та відсотків за ним 144,5 280,0 

Кількість місяців дії кредитної угоди 12 9 

Щомісячні умовно-постійні зобов’язання позичальника 

(адміністративно-господарські витрати тощо) 
0,4 0,6 

Податкові платежі та платежі іншим кредиторам, що 

мають бути сплачені з рахунку позичальника, крім 

зобов’язань, строк погашення яких перевищує строк дії 

кредитної угоди (за даними останнього балансу) 

0,18 0,22 

Визначити достатність грошових надходжень для погашення кредиту та відсотків. 

 

Завдання № 45 

На основі балансу СВК «Нива» та звіту про фінансові результати розрахувати показники 

– платоспроможності підприємства (коефіцієнт миттєвої ліквідності, коефіцієнт поточної 

ліквідності, коефіцієнт загальної ліквідності); 

– показники фінансової стійкості позичальника (коефіцігнт маневреності, коефіцієнт 

незалежності); 

– показники рентабельності (рентабельність реалізованої продукції, рентабельність 

акціонерного капіталу, рентабельність активів). 

Проаналізувати : 

а) ефективність використання основного та оборотного капіталу позичальника; 

б)   зробити аналіз дебіторсько-кредиторської заборгованості позичальника; 

в) вказати, які дані необхідно запросити додатково для визначення кредитоспроможності 

потенційного позичальника та скласти відповідні висновки щодо його надійності. 
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БАЛАНС СВК «НИВА» СТАНОМ НА 01.01.202__ р., тис. грн 

 

Актив 
Код 

рядка 

На 

початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи:    

залишкова вартість 010 0,5 4,0 

первісна вартість 011 4,2 8,2 

знос 012 3,7 4,2 

Незавершене будівництво 020 411,2 436,0 

Основні засоби:    

залишкова вартість 030 1221,6 1717,6 

первісна вартість 031 1443,6 2023,2 

знос 032 222,0 305,6 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

040 
  

інші фінансові інвестиції 045 79,1 79,1 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050   

Відстрочені податкові активи 060   
Інші необоротні активи 070   
Усього за розділом І 080 1712,4 2236,7 

II. Оборотні активи 
Запаси:    
виробничі запаси 100 767,1 1227,3 
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110   
незавершене виробництво 120   
готова продукція 130 379,0 618,8 
товари 140 121,0 52,5 
Векселі одержані 150   
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

чиста реалізаційна вартість 160   
первісна вартість 161 1320,0 1719,2 
резерв сумнівних боргів 162   
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 272,6 101,0 
за виданими авансами 180 385,0 178,2 
з нарахованих доходів 190   
із внутрішніх розрахунків 200   
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 15,0 6,4 

Поточні фінансові інвестиції 220   
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
у національній валюті 230 23,7 104,6 
в іноземній валюті 240 33,6 17,4 
Інші оборотні активи 250 121,2 195,0 
Усього за розділом II 260 3438,2 4283,4 
III. Витрати майбутніх періодів 270   

Баланс 280 5150,6 6520,1 

 



 50 

Пасив 
Код 

рядка 

На 

початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

І. Власний капітал 

Статутний капітал 300 0,4 0,4 

Пайовий капітал 310   

Додатковий вкладений капітал 320   

Інший додатковий капітал 330 594,0 594,0 

Резервний капітал 340   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 50 1181,5 2552,9 

Неоплачений капітал 360 (     ) (     ) 

Вилучений капітал 370 (     ) (     ) 

Усього за розділом І 380 1775,9 3147,3 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400   

Інші забезпечення 410   

Цільове фінансування 420   

Усього за розділом II 430   

III. Довгострокові зобов'язання 

Довгострокові кредити банків 440 269,1 144,5 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450   

Відстрочені податкові зобов'язання 460   

Інші довгострокові зобов'язання 470   

Усього за розділом III 480 269,1 144,5 

IV. Поточні зобов'язання 

Короткострокові кредити банків 500   

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов'язаннями 

510 
  

Векселі видані 520 70,9 116,0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 

530 1885,5 1406,1 

Поточні зобов'язання за розрахунками:    

з одержаних авансів 540 373,1 1003,4 

з бюджетом 550 18,7 216,2 

з позабюджетних платежів 560 233,5 105,6 

зі страхування 570 38,4 38,7 

з оплати праці 580 82,7 84,5 

з учасниками 590 310,8 214,6 

із внутрішніх розрахунків 600 92,0 43,2 

Інші поточні зобов'язання 610 92,0 43,2 

Усього за розділом IV 620 3105,6 3228,3 

У. Доходи майбутніх періодів 630   

Баланс 640              5150,6 6520,1 
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ СВК «НИВА» ЗА     201__ р., тис.грн 

І. Фінансові результати 

Стаття Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попере 

дній період 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 010 17823,7 15639,7 

Податок на додану вартість 015 2615,0 2189,5 

Акцизний збір 020   

 025   

Інші вирахування з доходу 030   

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 035 15208,7 13450,2 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
040 12771,0 10637,2 

Валовий:    

прибуток 050 2437,7 2813,0 

збиток 055   

Інші операційні доходи 060 595,7 639,4 

Адміністративні витрати 070 413,5 486,2 

Витрати на збут 080 23,6 22,9 

Інші операційні витрати 090 673,1 678,2 

Фінансові результати від операційної діяльності:    

прибуток 100 1923,2 2265,1 

збиток 105   

Дохід від участі в капіталі 110   

Інші фінансові доходи 120 1,6 1,9 

Інші доходи 130 11,1 10,4 

Фінансові витрати 140 52,5 47,5 

Витрати від участі в капіталі 150   

Інші витрати 160 59,2 64,7  

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування: 
   

прибуток 170 1824,2 2165,2 

збиток 175   

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 452,8 536,8 

Фінансові результати від звичайної діяльності:    

прибуток 190 1371,4 1628,4 

збиток 195   

Надзвичайні:    

доходи 200   

витрати 205   

Податки з надзвичайного прибутку 210   

Чистий:    

прибуток 220 1371,4 1628,4 

збиток 225   
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Тема 7. Операції банків з цінними паперами 

 

Завдання №46 

У портфелі банку знаходиться пакет облігацій номінальною вартістю 410 тис. грн зі 

строком погашення 3 роки і купоном 13% річних. Ринкова ціна пакета облігацій – 330 тис. грн.  

Визначити:дохідність облігацій. 

 

Завдання №47 

Банк випустив привілейовані акції, річний дивіденд на акцію становить 80 умовних 

грошових одиниць. Дисконтна ставка подібних акцій на ринку цінних паперів дорівнює 20%. 

Визначити: ринкову вартість привілейованих акцій та вказати, які фактори ризику 

властиві банківським інвестиціям. 

 

Завдання №48 

Акція підприємства «Дніпро» за минулий рік дала дивіденд у 20 гривень, а рівень 

позичкового відсотка за минулий рік становив 5% річних. У поточному році дивіденд 

очікується на тому самому рівні, але рівень позичкового процента має зрости до 8 % річних. 

Облікова ставка НБУ – 11%. 

Визначити курс акцій підприємства в минулому році, а також очікуваний у поточному 

році. Зробити необхідні висновки. 

 

Завдання №49 

Банк випустив 10% облігацій номінальною вартістю 200 грн при рівні позичкового 

відсотка 10% річних. Термін погашення облігації – 2 роки. 

Визначити: курс облігації та назвати методи зменшення ризику в інвестиційній 

діяльності комерційних банків. 

 

Завдання №50 

Банк розглядає доцільність придбання пакету облігацій з нульовим купоном номіналом 

10000 грн, який продається за ціною 7 000 грн і який буде погашено через два роки. При цьому 

банк має можливості альтернативного розміщення коштів з дохідністю 20 %.  

Визначити доцільність придбання такого пакету облігацій. 

 

Завдання №51 

Банк придбав облігацію АТ «АВК» по ціні 94% номіналу, а через 1 місяць продав її за 

ціною 102% від номіналу. Номінал облігації дорівнює 1 000 грн.  

Визначити чому дорівнює дохід банку від купівлі та наступним продажем облігації (без 

врахування оподаткування). 

 

Завдання №52 

Банк придбав привілевійовану акцію АТ «Таврія» номіналом 1000 грн, з фіксованою 

ставкою дивіденда 10% річних за ціною 2000 грн. Через 5 років (протягом яких дивіденди 

регулярно виплачувались) банк продав акцію по ціні 1800 грн.  

Визначити: середньорічну дохідність (без урахування оподаткування) наведеної вище 

операції.  

 

Завдання №53 

Облігація А зі строком погашення через 1 рік розміщується з дисконтом 40%. Облігація В 

зі строком погашення через 3 роки і купонною ставкою 50% розміщується по номіналу. 

Облігація С погашується через 1 рік і при купонній ставці 30% має ринкову вартість 80%.  

Визначити купівля якої облігації принесе банку найбільшу дохідність за перший рік. 
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Завдання №54 

КБ «Правекс» випустив вексель на 60 тис. грн терміном на 90 днів зі сплатою 20% річних. 

Облікова ставка НБУ складає 30% річних, а ставка комерційного банку по депозитах – 32% 

річних. 

Розрахувати за якою ціною комерційний банк викупить свій вексель після закінчення 90-

денного терміну. 

 

Завдання №55 

Статті, які входять до портфеля цінних паперів комерційного банку «Альфа» за звітний 

рік наведено в таблиці, тис. грн:  

Назва статті На початок року На кінець року 

Казначейські цінні папери та інші, що 

рефінансуються НБУ та емітовані ним за мінусом 

резервів 

– – 

Боргові цінні папери на продаж 18 520 22 540 

Акції та інші цінні папери на продаж 2 510 4 350 

Усього цінних паперів на продаж … … 

Резерв під знецінення цінних паперів на продаж 6 300 7 540 

Усього цінних паперів на продаж за мінусом 

резервів 
… … 

Боргові інвестиційні цінні папери 124 500 135 800 

Акції в портфелі банку на інвестиції 118 400 158 400 

Резерв під знецінення інвестиційних цінних паперів 41 500 54 200 

Усього інвестиційних цінних паперів за мінусом 

резервів 
… … 

Усього портфель цінних паперів … … 

Активи банку 12 510 400 23 540 670 

Провести оцінку динаміки портфеля цінних паперів комерційного банку «Альфа» та 

зробити висновки. 

 

Тема 8. Інвестиційні операції банків 

 

Завдання №56 

До комерційного банку з метою отримання кредиту було подано інвестиційний проект, 

що характеризується таким потоком платежів, які відносяться до кінця року: початкові 

інвестиції – 100 тис грн; грошовий потік по роках: 1-й – 50 тис. грн; 2-й – 40 тис. грн; 3-й – 40 

тис. грн. 

Визначити дисконтований та недисконтований строк окупності інвестиційного проекту 

при умові, що ставка дисконтування становить 10%. 

 

Завдання №57 

Інвестиційний проект має такі параметри: початкові інвестиції– 9 млн грн. Грошовий 

потік по роках: 6 млн грн; 5 млн грн; 4 млн грн; необхідна ставка дохідності (без урахування 

інфляції) – 18%; середньорічний індекс інфляції – 10%. 

Зробити оцінку ефективності інвестиційного проекту. 

 

Завдання №58 

До Комерційного банку «Експрес» звернувся позичальник АТ «Експотранс» з метою 

отримання кредиту на реалізацію інвестиційного проекту вартістю 25 млн грн.. За проектом 

передбачаються надходження по роках: 1-й – 7,5 млн грн; 2-й – 10 млн грн; 3-й – 17,5 млн грн. 

Інвестор бажає, щоб витрати окупилися протягом трьох років.  
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Визначити за якою відсотковою ставкою має отримати позичальник кредит, якщо 

середня ставка на ринку позичкових капіталів становить 19%. 

 

Завдання №59 

Способи вкладення капіталу банком «Дельта»: 

1) видати кредит строком на 1 рік за умови повернення його в сумі 75 млн грн; 

2) видати кредит на 3 місяці під 25% річних. 

Вибрати найвигідніший для банку варіант вкладення капіталу.  

 

Завдання №60 

Сума капіталу, яку вкладає банк «Дельта» становить 120 млн грн. Варіантами вкладання 

капіталу є: 

1) видати кредит на 1 рік за умови повернення через цей строк суми 70 млн грн; 

2) придбати облігації державної внутрішньої позики на 1 рік з виплатою доходу з 

розрахунку 30% річних. 

Вибрати найбільш вигідний для банку варіант вкладання капіталу, враховуючи просту та 

складну ставки позичкового відсотка.  

 

Тема 9. Операції банків в іноземній валюті 

 

Завдання № 61 

Експортна компанія «Альфа нафта» внаслідок посилення конкуренції змушена 

пропонувати закордонним покупцям розрахунки на умовах відкритого рахунку. 

Охарактеризувати: 

а) основні проблеми експортера, пов'язані з переходом до таких умов розрахунків; 

б) яким чином експортний факторинг може зменшити ці проблеми. 

 

Завдання № 62 

Пояснити чому окремі підприємці часто схильні вважати, що безвідзивний 

документарний акредитив є: 

а) для експортера лише умовним зобов'язанням банку;  

б) для імпортера таким, що не забезпечує повного захисту його інтересів. 

 

Завдання № 63 

Експортер отримав через свій банк повідомлення про умови відкритого на його ім'я 

імпортером безвідзивного документарного акредитива. 

Датисуттєві поради з точку зору банківського фахівця : 

а) що він має робити з цими умовами в першу чергу; 

б) про що він повинен пам'ятати при підготовці відповідних документів. 

 

Завдання № 64 

Експортер виявив добру волю і на термінове прохання імпортера відправив йому товари 

літаком, а не пароплавом, як це передбачалось умовами акредитива. Тепер він звертається зі 

скаргою, що документи, представлені ним для оплати з акредитива, не прийняті банком, 

оскільки замість коносамента від подав авіатранспортну накладну. 

Дативідповідь на скаргу, а також детально пояснити клієнту можливі шляхи виходу з 

такої ситуації. 

 

Завдання № 65 

А. Як американський імпортер використає форвардний ринок, якщо він занепокоєний 

можливим підвищенням фунта стерлінгів стосовно долара, а йому належить сплатити 2 000 000 

фунтів через 3 місяці? Використовуючи термінологію ринку визначте, в якій позиції (довгій чи 
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короткій за фунтами стерлінгів) перебуває імпортер? Імпортер на форвардному ринку займе 

довгу чи коротку позицію? 

Б. Корпорація має отримати 15 000 000 канадських доларів дивідендів через 2 місяці і 

стурбована можливим послабленням канадського долара в наступні 60 днів. 

Вказати: 

а) яким  чином вона може використати форвардний ринок? 

б) яка зараз у неї позиція за канадським доларом — довга чи коротка? 

в) якою має бути позиція корпорації на форвардному ринку? 

 

Завдання № 66 

Клієнт американського банку знає, що йому необхідно буде через 3 місяці позичити євро  

терміном на 6 місяців. Його турбує, що процентна ставка євро може стати вищою через 3 

місяці, і він хоче зафіксувати ставку євро сьогодні. 

Запропонувати способи, якими ця компанія може зафіксувати майбутню вартість 

позички у євро уже сьогодні. 

 

Завдання № 67 

Номінальна ціна облігації – 11 тис дол. США, курсова ціна – 9 тис. дол. США, купонний 

дохід – 9% річних, строк обігу – 2 роки, частота врахування доходу – один раз на рік. 

Визначити дохідність валютної облігації у відсотковому і абсолютному вираженні. 

 

Завдання № 68 

Підприємство придбало валютний опціон на купівлю через 4 місяці 20 000 тис. дол. США 

за курсом 8,55 грн /дол. Опціонна премія, яку сплатило підприємство – 0,7 грн за 1 дол. США.  

Визначити витрати підприємства на придбання валюти та розмір прибутку (збитку), якщо 

на момент реалізації опціона курс спот буде складати: 

1) 5,95 грн /дол; 

2) 5,90 грн /дол; 

3) 6,01 грн /дол. 

 

Завдання № 69 

Юридична особа придбала 15 000 дол. США за курсом 8,34 грн /дол. Курс НБУ на день 

купівлі становив 8,21 грн/дол. 

Визначити курсову різницю при купівлі валюти. 

 

Тема 10. Банківські операції та послуги 

 

Завдання № 70 

Підприємство уклало з банком спеціальний договір згідно з яким банк купує в клієнта 

права на вимогу боргу. Сума боргу становить 500 тис. грн., процентна ставка за 

короткостроковими позиками – 60 % річних. Строк документообігу – до 20 днів, плата за 

обслуговування – 0,5 %. Розмір оплати дебіторських рахунків на даний момент дорівнює 60 %. 

Визначити : 

а) яку суму грошей одержить підприємство в момент переуступки боргу? 

б) розмір оплати за користування кредитом і комісійну винагороду за виконання 

факторингової послуги. 

Завдання № 71 

Банк «Престиж» уклав із фабрикою угоду про лізинг устаткування вартістю 60 тис.грн., 

причому амортизація цього устаткування передбачена на рівні 80%. Строк угоди – 3 роки, 

лізинговий процент – 8%, періодичність орендних платежів – один раз на квартал, причому 

перший платіж передбачається в момент підписання орендарем протоколу про прийом 

обладнання. 
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Визначити розмір орендних платежів. 

 

Завдання № 72 

Фабрика відвантажила продукцію на 80 тис.грн. і вирішила укласти угоду з баком про 

стягнення боргу з покупця. Розмір авансу, який банк має перерахувати фабриці– 70%. Оплата 

покупцем одержаної продукції очікується в такій послідовності: 20 тис.грн – через 5 днів після 

одержання фабрикою авансу; 40 тис.грн – ще через 4 дні і 20 тис.грн – через 7 днів. Плата за 

обслуговування становить 1%. 

Обчислити комісійну винагороду банку за виконання факторингової послуги. 

 

Завдання № 73 

Банк «Дельта» купив у підприємства «Дніпро» право на вимогу боргу (без права зворотної 

вимоги до клієнта). Розмір вимоги – 100 тис.грн. Відсоткова ставка за використання кредиту – 

40% річних, розмір авансу, що його потрібно перерахувати клієнтові – 60%. Покупець 

продукції часто затримує платежі підприємству «Дніпро»; розмір ризику за несвоєчасність 

одержання коштів від платника становить 2 процентні пункти. Строк документообігу між 

банками платника і постачальника – 7 днів. Плата за обслуговування – 1%. 

Визначитирозмір комісійної винагороди.  

 

Завдання  № 74 

Компанія уклала з банком договір про купівлю банком у клієнта прав на вимогу боргу на суму 1 

млн. грн. Відсоткова ставка по короткострокових кредитах складає – 24% річних. Строк 

документообігу – до 15 днів, плата за обслуговування – 1,5%. Розмір оплати дебіторських 

рахунків на даний момент складає 50%. 

Визначити:  

а) яку суму отримає компанія у момент переуступки боргу? 

б) розмір чистої винагороди банку за виконання факторингової операції, а також плату 

підприємства за користування кредитом. 

 

Завдання  № 75 

10 квітняАКБ „Кредит” купив у ТОВ „Енергія” право на вимогу боргу (без права регресу). Сума 

боргу складає 420 тис. грн. За умовами факторингової угоди між банком і підприємством 

розмір авансу складає 75%, решта коштів буде перерахована після надходження грошей від 

платника.  Плата за користування кредитом складає 24% річних, розмір ризику за 

несвоєчасність отримання коштів від платника становить 1 відсотковий пункт, комісія за 

обслуговування 2%. Строк документообігу складає 10 днів. Оплата факторингових послуг 

клієнтом банку  вираховується з авансуодразу. 

Визначити:  

а) розмір доходу банку від проведення операції; 

б) коли і які суми отримає клієнт від банку на свій рахунок? 

 

Завдання  № 76 

Банк «Фінанси і кредит», виконуючи платіжні доручення клієнтів за допомогою 

програмного комплексу «Клієнт-Банк», щомісячно списує комісійну винагороду за 

розрахунково-касове обслуговування рахунків в розмірі 1,5 гривні за кожне виконане платіжне 

доручення.  

Визначити яку суму комісійної  винагороду за розрахунково-касове обслуговування 

рахунку спише банк «Фінанси і кредит»з рахунку ВАТ «Софія», якщо відомо, що протягом 

останнього місяця на рахунок даного підприємства надійшло 140 платежів, а було списано 235.  
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Тема 11. Забезпечення фінансової стійкості банку 

 

Завдання № 77 

У комерційному банку «Аркада» стан кредитної діяльності характеризується даними, 

наведеними в таблиці, тис. грн: 

№ 

з/п 
Назва показників 

Попередній 

рік 
Звітний рік 

1. Валові процентні доходи за кредитами й авансами 

клієнтів 
197 050     243 514 

2. Усього процентного доходу   230 420   341 405 

3. Під процентні активи 1 724 310 2 417 374 

4. Кошти в інших банках 304 500   750 300 

5. Цінні папери на продаж       520          840 

6. Кредити та заборгованість клієнтів 1 202 000 1 820 400 

7. Інвестиційні цінні папери     18 507      24 400 

8. Інші активи      1 017        2 304 

 

Здійснити оцінку впливу факторів на дохідність кредитного портфеля банку. 

 

Завдання № 78 

Сума коштів у касі склала 18 млн грн, а на кореспондентських рахунках «ностро» – 30 

млн грн. Зобов’язання банку, що обліковуються за поточними рахунками – 24 млн грн. 

Визначити фактичне значення нормативу миттєвої ліквідності та вказати його 

нормативне значення. 

 

Завдання № 79 

Показники прибутковості банку «Старт» наведені в таблиці, тис грн: 

№ 

з/п 
Назва показників 

На початок 

року 

На кінець 

року 

1. Прибуток до оподаткування 150 345     200 800 

2. Чистий прибуток    89 514     131 405 

3. Статутний капітал    215 302     210 517 

4. Сукупні доходи    112 310  1 704 510 

5. Підпроцентні доходні активи 4 201 505 63 341 205 

6. Сукупні активи 6 103 301  8 110 514 

7. Прибутковість акціонерного капіталу ? ? 

8. Мультиплікатор капіталу ? ? 

9. Маржа прибутку перед оподаткуванням у доходах ? ? 

10. Розширена дохідна база ? ? 

11. Використання дохідних активів ? ? 

12. Управління податками ? ? 

 

Здійснити оцінку прибутковості акціонерного капіталу банку.  

 

Завдання № 80 

Доходи банку за звітний рік склали 12350 тис. грн, витрати 4320 тис. грн. Відрахування 

до резервного фонду здійснено у мінімально допустимому розмірі. Інші відрахування до 

капіталу склали 1250 тис. грн. Частка прибутку, направлена на сплату дивідендів затверджена 

зборами акціонерів на рівні 40%. 

Визначити розмір нерозподіленого прибутку. 
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Завдання № 81 

Фактично сплачений статутний капітал банку складає 8 млн грн, а не сплачена частка 

статутного капіталу – 2 млн грн. Прибуток минулих років, що залишається в розпорядженні 

банку – 3 млн грн. Додатковий капітал банку складає 11,5 млн грн. Вкладення банку в 

асоційовані компанії склали 0,2 млн грн, а короткострокові кредитні вкладення – 6 млн грн. 

Визначити розмір капіталу банку. 

 

Завдання № 82 

Кошти банку, які інвестовані на придбання часток в статутних капіталах акціонерних 

товариств склали 40 млн грн, регулятивний капітал банку – 100 млн грн, вкладення в капітал 

інших банків та установ – 1 млн грн. 

Визначити норматив загальної суми інвестування в цінні папери. 

 

Завдання № 83 

Склад зобов’язань і активів банку «Темп» характеризується даними таблиці, тис грн: 

№ 

з/п 
Назва показників 

На початок 

року 

На кінець 

року 

1. Кошти банків 11 120 16 900 

2. Кошти клієнтів 32 400 41 500 

3. Інші депозити ··· ··· 

4. Боргові цінні папери, емітовані банком 4 200 7 400 

5. Нараховані витрати до сплати 1 230 4 500 

6. Інші зобов’язання  18 100 21 500 

7. Усього залучено коштів (зобов’язання банку) ··· ··· 

8. Кошти та залишки в НБУ 14 100 29 500 

9. Коррахунки в банках 18 120 24 010 

10. Депозити і кредити в інших банках 12 500 5 300 

11. Цінні папери, що рефінансуються НБУ 3 400 840 

12. Цінні папери на продаж 800 5 420 

13.  Інвестиційні цінні папери 8 100 12 100 

14. Кредити та заборгованість 18 310 10 520 

15. Інші дохідні активи 1 200 2 100 

16. Усього розміщено коштів (вимоги банку) ··· ··· 

17. Залучення мінус розміщення коштів: ··· ··· 

17.1. Нестача ліквідності «+» ··· ··· 

17.2. Надлишок ліквідності «-» ··· ··· 

Дослідити стан ліквідності банку «Темп». 

 

Завдання № 84 

Активи банку «Мрія» склали за поточний рік – 1 923 336 тис. грн, зобов’язання – 1 721 

206 тис. грн. Капітал банку дорівнював на кінець поточного року – 202 130 тис. грн, 

акціонерний капітал – 140 000 тис. грн. Чистий прибуток банку було отримано в розмірі 6 697 

тис. грн. 

Розрахувати показники ROA та RОЕ та зробити відповідні висновки. 

 

Тема 12. Банківський маркетинг 

 

Завдання № 85 

Визначити витрати банку за надання банківської послуги та окреслити фактори впливу 

на їх оптимізацію згідно з даними таблиці та зробити відповідні висновки. 
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№ 

з.п. 
Показник Значення показника 

1. Прямі витрати, грн 3,0 

2. Накладні витрати, грн 0,8 

3. Погодинна оплата, грн 5,0 

4. Витрати часу, год 0,2 

5. Кількість працівників у відділі, осіб 8,0 

 

Завдання № 86 

Визначити витрати банку на рекламу за звітний рік згідно даних таблиці та навести 

критерії вибору рекламного звернення. 

№ 

з.п. 
Показник Значення показника 

1. Рекламування послуг у газеті «Черкащина» 

а) кількість читачів, осіб 

б) вартість полоси реклами, грн 

в) тариф за використання кольорів: 

– чорно-білий формат, % 

– кольоровий формат, % 

г) площа, що використовується в рекламі,% 

д) кількість повторів 

е) знижка за кожні 5 повторів,% 

 

40 000 

17 000 

 

0,3 

0,7 

25 

   15 

    4,0 

2.  Рекламування послуг на радіо: 

а) кількість слухачів 

б) вартість 1 хв. реклами, грн 

в) час рекламного звернення,хв.. 

г) кількість повторів реклами 

д) знижка за кожні 5 повторів,% 

 

200 000 

    5 200 

           5,0 

          30,0 

         3,0 

 

Завдання № 87 

Оцінити ефективність розрахункового обслуговування клієнтів банку протягом одного 

місяця поточного року порівняно з іншими конкурентами за даними таблиці. 

 

№ 

з.п. 

Показник 
Банк А Банк Б Банк В 

1. Кількість клієнтів, осіб 700 630 840 

2. Кількість платіжних документів на 

одного клієнта, шт 
50 55 53 

3.  Середня ціна 1 платіжного 

документа, грн 
700 650 810 

4.  Обсяг безготівкових розрахунків, 

грн 
… … … 

5. Дохід від безготівкових 

розрахунків, грн 
85 000 203 500 78 400 

6.  Дохід на 1 грн безготівкових 

розрахунків 
… … … 

Перерахувати фактори впливу на дохід від здійснення безготівкових розрахунків. 

 

Завдання № 88 

Визначити цінність факторів впливу на ефективність діяльності банку за даними, 

наведеними в таблиці та зробити висновки. 
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Фактори ефективності Значущість для 

клієнта 

Вага 

значущості 
Рейтинг Цінність 

Кваліфікація персоналу висока 0,15 3  

Своєчасність і точність проведення 

розрахунків 
висока 0,20 4  

Н6аявність служби інкасації банку висока 0,08 4  

Кредитна політика висока 0,20 3  

Система «банк– клієнт» висока 0,14 3  

Імідж банку, як надійного, стійкого, 

платоспроможного 
висока 0,15 4  

Мережа філій низька 0,03 3  

Широкий спектр послуг середня 0,05 4  

Загальний фактор ефективності – 1,0 –  

 

Завдання № 89 

Оцінити ефективність розрахункового обслуговування клієнтів банку протягом одного 

місяця поточного року порівняно з іншими конкурентами за даними таблиці. 

№ 

з.п. 

Показник 
Банк А Банк Б Банк В 

1. Кількість клієнтів, осіб 700 630 840 

2. Кількість платіжних документів на 

одного клієнта, шт 
50 55 53 

3.  Середня ціна 1 платіжного 

документа, грн 
700 650 810 

4.  Обсяг безготівкових розрахунків, 

грн 
… … … 

5. Дохід від безготівкових 

розрахунків, грн 
85 000 203 500 78 400 

6.  Дохід на 1 грн безготівкових 

розрахунків 
… … … 

Перерахувати фактори впливу на дохід від здійснення безготівкових розрахунків. 

 

Завдання № 90  

Провести оцінку привабливості банківської послуги за даними таблиці та зробити 

відповідні висновки. 

№ 

з.п. Показник 
Значення показника 

 І варіант ІІ варіант ІІІ варіант 

1. Рівень іміджу банку 0,5 0,7 0,4 

2. Рівень сприятливої тарифної 

політики для споживачів 
0,3 0,7 0,5 

3.  Рівень доступності … … … 

4.  Кількість філій 20 35 300 

5. Коефіцієнт рівня доступності 0,045 0,017 1,2 

 

Завдання № 91 

Оцінити стратегічну діяльність банку щодо розширення клієнтської бази згідно з 

даними, наведеними таблиці. 

№ 

з.п. 
Показник Минулий рік Звітний рік 

Відхилення (+, –

) 

1. Кількість клієнтів банку на 1 200 1 420 … 
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початок періоду 

2. Кількість відкритих рахунків 

юридичних та фізичних осіб 
350 510 

… 

3.  Кількість закритих рахунків 

юридичних та фізичних осіб 
95 75 

… 

4.  Кількість клієнтів банку на кінець 

періоду 
1 455 1 855 

… 

5. Коефіцієнт плинності клієнтів … … … 

6.  Коефіцієнт залучення клієнтів … … … 

7.  Коефіцієнт закріплення клієнтів … … … 

8.  Коефіцієнт постійності клієнтів … … … 

 

Тема 13. Банківський менеджмент 

 

Завдання № 92 

Визначити, який рівень прибутковості активів (ROA) має досягати банк, щоб 

забезпечити прибутковість капіталу на рівні 21%, якщо відношення акціонерного капіталу до 

активів становить 1: 25.  

 

Завдання № 93 

Визначити планову величину чистого прибутку банку та показники прибутковості 

активів, якщо прибутковість капіталу 20%, активи банку складають 3 200 тис. грн, капітал 

банку – 1 700 тис. грн. 

 

Завдання № 94 

Керівництвом банку заплановано підвищити показник прибутковості капіталу(ROЕ) до 

16%. Активи банку складають 740 000 тис. грн, а капітал – 45 000 тис. грн, податки плануються 

в розмірі 840 тис. грн, операційні витрати – 5 200 тис. грн, непроцентні доходи – 170 тис. грн.  

Визначити процентний дохід, який би забезпечив певний рівень прибутковості капіталу. 

 

Завдання № 95 

Визначити структуру капіталу на початок другого та третього років діяльності банків за 

даними таблиці та пояснити, який із банків здійснював найбільш раціональне управління 

власними коштами та чому. 

 

Капітал 

Банк А. Банк Б 

Сума, млн. 

грн 
Питома вага, % 

Сума, млн. 

грн 
Питома вага, % 

Статутний фонд  100  70  

Резервний та інші фонди 60  90  

Усього     

 

Обидва банки заробили однаковий балансовий прибуток. Ставка податку на прибуток – 

25%. Акціонери вирішили спрямувати на виплату дивідендів прибуток у розмірі 100%від 

величини статутного фонду. 

За другий звітний рік банки заробили прибуток, виходячи з показника попереднього 

фінансового року, тобто 100% від власного капіталу. Ставка податку на прибуток залишились 

попередньою, тобто 25%. Акціонери знову вирішили одержати дивіденди в розмірі 100%від 

номіналу акцій. Залишок прибутку як за перший, так і за другий звітний період був 

спрямований на формування фондів банку. 
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Завдання № 96 

Банк залучає кошти клієнтів у вклади та депозити строком на один рік із виплатою 23% 

річних один раз на рік. 

ТОВ вирішило укласти з банком угоду про розміщення своїх вільних коштів у розмірі 4 

млн грн строком на один рік, але за іншою відсотковою ставкою. Спеціаліста товариства 

аргументують свою позицію тим, відсоткова ставка за депозитами, яку пропонує банк, не 

враховує темпів інфляції, які на період розміщення коштів орієнтовно очікуються на рівні5%. 

Тому ТОВ пропонує записати у депозитній угоді процентну ставку на рівні25% річних, яка на 

їхню думку враховує зазначені темпи інфляції. Облікова ставка НБУ – 7,5%річних, а норма 

резервування залучених коштів – 11%. 

Визначити суму відсотків, сплачених клієнту та пояснити чи погодиться банк прийняти 

позицію товариства 

 

Тема 14. Державний контроль за здійсненням банківських операцій 

 

Завдання № 97 

Провести узагальнюючу рейтингову оцінку фінансового стану банку на основі 

показників, наведених в таблиці, які включені департаментом безвиїзного нагляду НБУ до 

системиCAMELS. 

Показник 
Одиниця 

виміру 
І варіант ІІ варіант ІІІ варіант 

Якість капіталу бали 2 1 3 

Якість активів 
бали 

визначити 

самостійно 

визначити 

самостійно 

визначити 

самостійно 

Відношення вартості 

класифікованих активів до 

капіталу 

% 15 20 28 

Якість менеджменту бали 2 3 4 

Дохідність  
бали 

визначити 

самостійно 

визначити 

самостійно 

визначити 

самостійно 

Коефіцієнт прибутковості % 0,55 0,75 0,25 

Ліквідність бали 1 1 3 

 

Завдання № 98 

За комплексною рейтинговою системою CAMELSздійснити оцінку фінансового стану 

банків, вибрати з них надійні та зробити висновки з даних, наведених в таблиці. 

Банки Достат-

ність 

капіталу 

Якість 

активів 

Менедж-

мент 

 

Надход-

ження 

Ліквід-

ність 

Чутливість 

до ринко-

вого ризику 

Банк А 1 1 1 1 2 1 

Банк Б 2 3 3 4 3 4 

Банк В 4 3 4 5 3 4 

Банк Г 4 4 5 5 4 5 

Банк Д 2 1 1 3 1 2 

 

Завдання № 99 

Визначити рейтингову оцінку достатності капіталу банку за рейтинговою системою 

CAMELS, якщо показники регулятивного капіталу банку, адекватності основного та 

регулятивного капіталу перевищують встановлені нормативні значення. У банку 

спостерігається високий і стабільний рівень надходжень, що забезпечує прибуткову діяльність. 

Добре врегульований процес зростання капіталу, який визначено політикою банку і 
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підтверджено фактичними даними показників діяльності банку. Керівництво банку добре 

розуміє  операції банку і здатне визначити ризики, пов’язані з цими операціями та їх вплив на 

достатність регулятивного капіталу, здатне сформувати в повному обсязі резерви під активні 

операції. Акціонери здатні в разі потреби нарощувати капітал, розмір дивідендів обґрунтований 

(розмір дивідендів обґрунтований в тому разі, коли  вони забезпечують дохід акціонерам, не 

перешкоджаючи необхідному зростанню статутного або регулятивного капіталу). В банку є 

незначний рівень негативно класифікованих активів (з урахуванням сформованих резервів під 

ці активи.) 

 

Завдання № 100 

Визначити рейтингову оцінку надходжень банку за рейтинговою системою CAMELS, 

якщо доходи банку є достатніми для виконання вимог щодо створення резервів під активні 

операції і забезпечення покриття витрат для зростання регулятивного капіталу та виплати 

дивідендів акціонерам в достатньому розмірі. У банку ефективне бюджетне та фінансове 

планування, постійний контроль доходів та витрат за цими планами. Спостерігається наявність 

позитивних тенденцій основних компонентів доходів та витрат. Прослідковується мінімальна 

залежність від непередбачених та нетрадиційних джерел доходів. 

 

Завдання № 101 

Визначити рейтингову оцінку якості активів банку за рейтинговою системою CAMELS, 

якщо обсяги нестандартних активів або негативно класифікованих за результатами інспекційної 

перевірки більші , ніж за даними банку, але разом із тим вони не загрожують капіталу банку й 

керівництво звернуло на цей факт належну увагу та має намір і змогу виправити ситуацію. 

Критерії надання кредитів, здійснення інших активних операцій та методи контролю з боку 

керівництва мають деякі недоліки. Потребують удосконалення порядок ідентифікації осіб та 

процедури здійснення операцій з інсайдерами банку. Активні операції банку (крім кредитних 

операцій та операцій з цінними паперами) малоприбуткові або пов’язані з дещо підвищеним 

ризиком, але не становлять реальної загрози для ліквідності та платоспроможності банку. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю знань 

з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-дослідної 

роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Для дисципліни «Банківська 

система» навчальним планом передбачено форму підсумкового контролю екзамен, на 

поточний контроль закладено 70 балів, на підсумковий контроль - 30 балів. Встановлюється, що 

при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (екзамену) здобувач може 

набрати максимально 70 балів.  Під час занять, оцінювання підлягають: рівень знань; повнота та 

якість відповіді; активність при обговоренні тощо 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
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ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ  

«БАНКІВСЬКА СИСТЕМА» 

 

1.    Суть та будова банківської системи.  

2. Функції банківської системи.  

3. Центральний банк. Функції центрального банку.  

4. Комерційні банки, їх види.  

5. Функції комерційних банків.  

6. Методи стратегічного планування діяльності банків 

7. Операції комерційних банків.  

8. Порядок створення комерційних банків.  

9. Реєстрація комерційних банків.  

10. Ліцензування комерційних банків.  

11. Організаційна структура та управління банком.  

12. Системи управління ризиком.  

13. Ресурси комерційних банків.  

14. Власний капітал банку. Основний та додатковий капітал.  

15. Формування статутного фонду комерційного банку.  

16. Формування резервного і спеціального фондів комерційного банку.  

17. Залучені кошти комерційних банків.  

18. Депозити до запитання та строкові депозити.  

19. Інкасування і доміциляція векселів. 

20. Сертифікат, як форма строкового вкладу. Депозитні та ощадні сертифікати.  

21. Банківський вексель. Операції з ним.  

22. Готівкові і безготівкові розрахунки, сфера їх застосування .  

23. Позичений капітал комерційного банку.  

24. Що таке кредитний аукціон? Порядок його проведення.  

25. РЕПО-операції. Порядок їх проведення.  

26. Суть та принципи кредитування.  

27. Кредитний ризик. Способи захисту від кредитного ризику.  

28. Страхування кредитних операцій.  

29. Основні показники кредитоспроможності клієнта. Порядок їх розрахунку.  

30. Види забезпечення кредиту.  

31. Види кредитів. Їх класифікація та економічна характеристика.  

32. Форми банківського кредиту.  

33. Система управління кредитним ризиком.  

34. Кредитна політика та механізм її реалізації.  

35. Управління ризиком в процесі кредитування.  

36. Управління кредитним портфелем.  

37. Кредитна лінія, револьверний кредит, овердрафт.  

38. Кредитний договір, порядок його складання.  

39. Методи управління ліквідністю.  

40. Контроль за використанням і погашенням кредиту.  

41. Основні етапи процесу банківського кредитування.  

42. Ціна банківського кредиту.  

43. Рахунки підприємств в банках. Види рахунків.  

44. Порядок відкриття рахунків, закриття та переоформлення.  

45. Послуги комерційних банків та їх характеристика. 

46. Розрахунки платіжними дорученнями. Порядок їх здійснення. 

47. Розрахунки чеками. Порядок їх здійснення. 

48. Розрахунки за допомогою акредитивів. 

49. Розрахунки платіжними вимогами. 
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50. Розрахунки за допомогою векселя. 

51. Розрахунки за пластиковими картками міжнародних платіжних систем. 

52. Касові послуги комерційних банків. 

53. Порядок прийняття готівки в каси банку. Інкасація готівки. 

54. Порядок видачі готівки клієнтами із кас банку. Плата за касові послуги. 

55. Прогнозування готівкового обігу комерційного банку. 

56. Касова заявка. Основні її показники. Порядок складання і подання її в банк. 

57. Здійснення касових оборотів через банкомати. 

58. Диференціювання відсоткових ставок по вкладах і депозитах. 

59. Види забезпечення банківських кредитів. 

60. Кредити під заставу цінних паперів. 

61. Контокорентний кредит. 

62. Споживчий кредит. 

63. Іпотечний кредит. 

64. Особливості проведення кредитних операцій комерційними банками з підприємствами 

сезонних галузей промисловості. 

65. Поняття інвестицій та їх структура. 

66. Економічна сутність і форми інвестицій. 

67. Інвестиційні цінні папери. 

68. Інвестування шляхом кредитування. 

69. Ефективність інвестицій. 

70. Місце банків у інвестиційній активності суспільства. 

71. Порядок відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів. 

72. Операції з міжнародних торговельних розрахунків. 

73. Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями. 

74. Загальна характеристика та види нетрадиційних банківських операцій та послуг. 

75. Лізингові операції. 

76. Банківські гарантії та поручительства. 

77. Факторинг та форфейтинг. 

78. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги. 

79. Трастові послуги. 

80. Валютні рахунки підприємств. Порядок відкриття і ведення. 

81. Звіт про фінансові результати комерційного банку. Доходи і видатки комерційних 

банків. 

82. Прибутковість банку. 

83. Суть економічних нормативів, що регулюють діяльність комерційних банків. 

Обов’язкові економічні нормативи. 

84. Контроль за дотриманням комерційними банками економічних нормативів. 

85. Особливості маркетингу в банківській справі. 

86. Основні інструменти банківського маркетингу. 

87. Регулювання і стандарти аудиту банківської діяльності. 

88. Розвиток електронного банківського обслуговування. 

89. Розробка сучасної автоматизованої банківської системи. 

90. Банки в ролі андерайтерів. 

91. Визначення вартості банківських послуг. 

92. Порядок документального оформлення позичок комерційними банками. 

93. Посередницькі операції комерційних банків на фондовому ринку. 

94. Контроль комерційного банку за використанням і погашенням кредиту. 

95. Ризики і ліквідність інвестиційних операцій. 

96. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі. 

97. Проектне інвестування інвестиційних проектів. 

98. Проблемні кредити. 
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99. Кредити пов’язані з вексельним обігом. 

100. Обліковий кредит. 

101. Авальний кредит. 

102. Акцептний кредит. 

103. Чековий кредит. 

104. Консорціумний кредит. 

105. Контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. 

106. Управління банківськими ресурсами на макро- та мікрорівнях. 

107. Заставне право банку і спосіб його реалізації. 

108. Вимоги, що висуваються комерційними банками до застави та позичок. 

109. Роль маркетингу в функціонуванні банків.  

110. Процес розробки стратегії банківського маркетингу. 

111. Механізм реалізації стратегії банківського маркетингу.  

112. Основи менеджменту в банку. 

113. Функції та елементи фінансового менеджменту в банку.  

114. Методи управління активами та пасивами банку.  

115. Управління банківськими ризиками. 

116. Форми та види контролю за банківською діяльністю. 

117. Заходи впливу Національного банку України на комерційні банки. 

118. Рейтингова оцінка діяльності банків. 
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ФОРМУЛИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ 

Основними категоріями кількісного банківського аналізу є відсотки та відсоткові ставки. 

Відсотки – це певна сума грошей Р, яку сплачує боржник кредиторові за право 

користуватися позичковим капіталом S0. Відсотки ще називають дивідендами, відсотковим 

платежем, ціною кредиту. Банківські відсотки мають розмірність і вимірюються у грошових 

одиницях. 

Відсоткова ставка – це відношення відсоткових грошей (відсотків), нарахованих за певний 

одиничний розрахунковий період (найчастіше – за рік), до загальної величини одержаного 

кредиту (є відносно безрозмірною величиною, значення якої виміряється дробом  або  

математичними відсотками %.100 ip  

Відсоткова ставка і чисельно визначає кількість грошових одиниць, які  треба 

заплатити за використання однієї грошової одиниці кредитного капіталу протягом певного 

розрахункового періоду, а ставка Р чисельно визначає кількість грошових одиниць, які 

необхідно заплатити за використання 100 грошових одиниць кредитного капіталу протягом 

того самого розрахункового періоду. 

Формула визначення розміру дивідендів (ціни кредиту): 

100

pS
iSD 0

0




(г.о.).                                      (1) 

Формула визначення розміру дивідендів, які треба сплатити за користування кредитом 

(депозитом) на суму S0, виданого під відсоткову ставку p% річних простих, якщо n – термін 

кредитування в роках: 

niS 


 0
0

100

npS
D

(г.о.).                                  (2) 

Якщо n = 1, то з формули (2) легко отримуємо одномісячну ціну кредиту (депозиту): 

121200

pS
D 00 iS 





  (г.о.).                                     (3) 

Тоді за m місяців за кредит (депозит) потрібно заплатити: 

121200

mpS
D 00 miS 





  (г.о.).                             (4) 

Розрахунок нарощеної суми боргу за простою обліковою ставкою відсотків: 

ni-1

S
S

0

0

     або q
1 0

0

d
i

S
S





,                               (5) 

Де S – нарощена сума кредиту; 
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0S
– стартова сума кредиту; 

n – період кредитування; 

0i – облікова ставка відсотків; 

D – розмір відсотків за одиничний розрахунковий період; 

q – тривалість фінансового року в днях (360,365 днів); 

d – термін кредитування. 

Відтермінування дати погашення боргу (формули 6,7). 

Сплата боргу прострочується (n*>n), якщо кредит виданий під звичайну просту 

відсоткову ставку і, то 

n)i] -*(nni)[1(1Sn)i] -*(nS[1*S 0 
                                 (6) 

або                                   
*])*(ni)[1(1SS* 0 inn 

                                          (7) 

Формула розрахунку суми, яку повинен погасити позичальник при достроковому 

погашенні боргу: 

,
*)(1

)1(

n*)i-(n1

S
*S 0

inn

niS









                                         (8) 

де 0S
– сума кредиту, виданого під звичайну просту відсоткову ставку і; 

n – термін погашення;    

S – нарощена сума боргу; 

n – новий термін погашення боргу (n*<n). 

Якщо ставка дисконтування дорівнює і, то 

.
*)(1

)1(

n*)i-(n1

S
S* 0

inn

niS









                                      (9) 

При перерахунку фінансової угоди можна використовувати ставку дисконтування і*, 

відмінну від ставки нарощення і. Формула залишатиметься такою: 

.
n*)i-(n1

ni)(1S
S* 0






                                            (10) 

Якщо кредит видано під облікову ставку відсотків 0i , то: 

.
1

]*)(1[
]i n*)-(n-S[1S*

0

00

0
ni

innS






                           (11) 

Одноденні відсотки обчислюються за формулами: 

q –  тривалість фінансового року (360, 365,366 днів)     
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36036500

pS
D 00 iS 





 (г.о.).                                            (12) 

)366(365)36600(36000

00 iSpS
D







 (г.о.)                             (13) 

а відсотки за d днів становитимуть відповідно: 

36036000

S
D 00 diSdp 





  (г.о.)                                (14) 

)366(365)36600(36500

dpS
D 00 diS 






 (г.о.)                               (15) 

Формула розрахунку нарощеної суми боргу за умови нарахування рекурсивних простих 

відсотків: 

)1(00 inSDSS 
(г.о.),                                 (16) 

Де S0 – стартова сума кредиту; 

     S – нарощена сума кредиту; 

D – розмір відсотків (ціна кредиту); 

     і – проста відсоткова ставка; 

     n – термін кредитування в роках, або кількість періодів нарахування відсотків. 

Розрахунок відсотків і нарощеної суми боргу при кредитуванні фізичних осіб (споживчий 

кредит) можна здійснювати двома способами: 

Перший спосіб: 

,
)1(

mn

S
q 0

mn

niS 


                                          (17) 

Де S – нарощена сума кредиту; 

     S0 – стартова сума кредиту; 

n  – період кредитування; 

m  – кількість місяців; 

i – проста річна відсоткова ставка; 

D – розмір відсотків за одиничний розрахунковий період; 

q – сума одноразового платежу; 

n)i(1SS 0 
- визначення нарощеної суми боргу в момент формування кредиту. 

Другий спосіб: 

,
mn

n)i)(1S-(S
q 10 


       (18) 
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якщо 1S –  частина суми вартості товару, яку сплатив позичальник одразу.  

Метод простих відсотків у споживчому кредиті: 

Формула: 

.
DS

q 0

m




                                           (19) 

Кредит гаситься щомісячними рівними платежами: 

0S
– сума кредиту;  

m – кількість рівних частин; 

D – розмір дивідендів; 

q – сума одноразового платежу. 

Урахування інфляції при перерахування за обліковою ставкою відсотків: 

,
1

S
S

0

0

r
ni r



                                          (20) 

Tn

iT
i r






1

0
0

, 

де  0S
– початкова сума боргу; 

rS – нарощена сума боргу з урахуванням рівня інфляції; 

T – рівень інфляції; 

ri0 –  облікова ставка-брутто; 

n – період кредитування (приклад, 1 рік, 0,5 року і т.д.) 

     Дисконтування векселів за простими відсотковими ставками. 

Формула: 

,
q

dSi
D r0 










q

di
SDSS 0

0 1

,                           (21) 

де  Td – термін «життя» векселя в днях; 

q – 360 (наближена база фінансового року в днях); 

S – номінальна вартість векселя;   

D –  дисконт; 

0i – проста облікова ставка відстоків. 

Визначення дисконту та номіналу векселя. 

Формула: 
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,
dD)i-(S

D
0

00

0

T0

idq

idS

idq T

T
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.1
idS

SDSS
0

0

0

0

0T0

00 
















idq

id
S

idq T

T

T                   (22) 

Процес капіталізації складних процентів. 

Метод рекурсивного розрахунку. Формула: 

niSS )1(0                                   (23) 

Метод антисипативного розрахунку. 

Формула: 

.
)1( 0

0

ni

S
S




                                     (24) 

Формула визначення дохідності акцій. 

mS

D
R 

,          (25) 

де   R – рендит акції (поточна прибутковість); 

D – дивідендний прибуток; 

S –ціна придбання акції (емісійна ціна S(i))$ 

mS – ринкова ціна акції; 

)(iS – емісійна ціна акції;                

i – дивідендна ставка; 

)(NS – номінальна вартість акцій. 

Формула визначення номінальної вартості акції: 

,
)()(

Si

P
S

SCN 
                                       (26) 

де  )(SCP
– статутний капітал; 

)(iS – емісійна різниця акції. 

Розмір дивідендів на одну привілейовану акцію: 

iSD NP  )()(

 

  ,)(

)(

)( P

SC

C DPD
                                  (27) 

де  
)(PD – дивіденди привілейованих акцій; 

)(CD – дивіденди за звичайними акціями. 
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Формула визначення ефективності фінансової операції: 

,
DD

  i
)(

)(
q

e NS




,)()( im SSD                             (28) 

де  
q

ei – ефективність вкладання грошей; 

D – додатковий дохід. 

Формула визначення купонного доходу облігації за методом точних відсотків: 

,
)(

q

dB
D

N

P




                                        (29) 

де     PD –  купонний дохід продавця облігацій;     

D  – розмір дивідендів за рік; 

)(NB – номінал облігації;       

d  –  кількість днів користування облігацією; 

          іс   –  купонна ставка. 

Визначення купонного доходу за методом наближених відсотків: 

.i  BD c(N) 
 

Формула ефективності облігації: 

 
mmcc

q

e
B

D

B

D
niii
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                         (30) 

)()()( mN BBD 
 

.i
)(

)(
(-)

c mB

D 


 

Звідси: 

mB  – ринкова вартість облігації; 

)(D – сукупний дохід від облігації за рахунок різниці цін купівлі-продажу; 

ci  –  купонна ставка відсотків; 

ci – відсоткова ставка річної дохідності; 

)(D – річний розмір абсолютного прибутку (збитку) від різниці цін купівлі-продажу 

облігації; 

)( ci – поточна дохідність облігації; 

)( ci –річна збитковість облігації. 
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	Завдання даної теми вимагає від студентів вивчення основних завдань менеджменту та принципів організаційного процесу діяльності банку.
	Основним завданням менеджменту є визначення мети діяльності банку на найближчу і віддалену перспективи з урахуванням оцінки потенційних можливостей банку та забезпечення їх відповідними ресурсами.
	Розрізняють загальні та специфічні цілі діяльності банку. Загальні, або стратегічні, цілі відображають концепцію розвитку банку загалом, специфічні розробляються в рамках загальних цілей з основних видів банківської діяльності.
	Необхідно врахувати, що банківський менеджмент має власний економічний механізм. Його механізм охоплює такі елементи:
	- внутрішньобанківське управління;
	- управління банківськими операціями.
	Об'єктами фінансового менеджменту в банку є:
	1. Операції банку: формування капіталу банку, активні та пасивні операції, комісійно-посередницькі операції.
	2. Ліквідність та фінансові ризики – процентний, валютний, кредитний, ризик ліквідності, ризик країни тощо.
	3. Фінансові результати – доходи, видатки, прибуток.
	4. Оподаткування тощо.
	Суб'єктом фінансового менеджменту є комплекс підрозділів, які за допомогою різноманітних форм управлінського впливу забезпечують ефективне управління фінансами в банку. До них належать: аналітичні служби, служби планування, казначейство, служби контро...
	Фінансовий менеджмент є однією з підсистем менеджменту банку й об'єднує в собі низку взаємопов'язаних функцій: фінансового планування, фінансового аналізу, регулювання, фінансового контролю, які розглядаються стосовно управління фінансами.
	Фінансове планування ґрунтується на стратегічному плані розвитку банку щодо визначення концепції його розвитку, формування стратегічних цілей банку і на тактичному плані (бізнес-плані) на майбутній період (як правило, рік) щодо визначення заходів та в...
	Фінансовий аналіз у банку містить  визначення значень показників і нормативів діяльності банку.
	Необхідно знати, що особливістю фінансового аналізу діяльності банку є те, що його дані використовуються як база для всіх інших функцій.
	Фінансовий контроль зводиться до перевірки відповідності результатів діяльності банку заданим параметрам і містить:
	- контроль за дотриманням нормативів ліквідності банку;
	- контроль за дотриманням лімітів і показників, установлених з урахуванням різних фінансових ризиків;
	- контроль за виконанням планових завдань, що відображають необхідні обсяги та ефективність операцій банку.
	При розгляді даної теми необхідно звернути особливу увагу на процес управління активами і пасивами - це формування стратегії та проведення заходів, які приводять структуру банківського балансу відповідно до його стратегічних цілей. Він пов'язаний із б...
	Основним завданням управління активами і пасивами банку є забезпечення такої їхньої структури, яка дає змогу одержувати прибуток, не виходячи за межі ліквідності.
	Під управлінням активами розуміють шляхи, методи й порядок розміщення залучених банком коштів з метою забезпечення рентабельної роботи банку та підтримання його ліквідності.
	Для здійснення управління активами і пасивами та впровадження методик управління в банку створюється спеціальний орган – Комітет з питань управління активами і пасивами (КУАП). Його завданнями є розробка методик та регламентів, що реалізують функцію у...
	Студенти повинні розуміти, що управління банківськими ризиками складається з низки послідовних етапів, а саме:
	1) якісного аналізу: на цьому етапі визначають сутність кожного з банківських ризиків, їхню структуру та виявляють чинники впливу;
	2) кількісного аналізу: на цьому етапі обирають систему кількісних показників кожного з банківських ризиків та визначають методи їхньої оцінки;
	3) способів зниження ризиків: на цьому етапі обирають той чи інший спосіб зниження банківських ризиків або їхню суперпозицію, що дасть змогу привести рівень ризику до прийнятного (допустимого);
	4) прийняття рішень: це заключний етап управління банківськими ризиками, який передбачає прийняття відповідних фінансових рішень з урахуванням ризику.
	Банківські ризики поділяють на три категорії:
	1) фінансові;
	2) функціональні;
	3) інші відносно банку зовнішні ризики.
	Фінансові ризики пов'язані з непередбаченими змінами в обсягах, прибутковості, вартості та структурі активів і пасивів.
	Функціональні ризики мають відношення до процесу створення будь-якого банківського продукту чи послуги і з ними пов'язана діяльність кожного банку. Функціональні ризики виникають унаслідок неможливості своєчасно й у повному обсязі контролювати фінансо...
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	Вивчаючи дану тему студенти повинні знати,  що контроль - це багатоаспектне поняття, яке зазвичай розглядається з декількох позицій: 1) як функція управління в системі функцій менеджменту; 2) як система методів контролю; 3) як система органів контролю.
	Суть контролю полягає в тому, що суб'єкт управління здійснює облік і перевірку того, наскільки об'єкт управління виконує його настанови. Основною метою контролю є блокування відхилень діяльності суб'єкта управління від заданої програми, а в разі виявл...
	Контроль у банках має загальноприйняті форми - попередній, поточний, наступний  та методи - економічний аналіз, перевірка та ревізія.
	Необхідно виділити такі  основні принципи контролю: повсюдність; загальність; універсальність, яка проявляється з трьох сторін: як функція управління, як профілактичний засіб, що запобігає порушенням та зловживанням, як засіб забезпечення економічного...
	Вивчаючи дану тему студенти повинні знати, що  державний контроль діяльності банків здійснюється Національним банком України у таких формах: адміністративний контроль, індикативний контроль.
	При здійсненні банківського нагляду НБУ має право вимагати від банків та їх керівників усунення порушень банківського законодавства, виконання нормативно-правових актів НБУ для уникнення або подолання небажаних наслідків, що можуть поставити під загро...
	Національний банк України може прийняти рішення про проведення позапланової перевірки банку при наявності обґрунтованих підстав. Таке рішення має бути підписане Головою НБУ або уповноваженою ним особою.
	Для здійснення своїх повноважень щодо нагляду Національний банк України має право безоплатно одержувати від банків інформацію про їх діяльність та пояснення з окремих питань діяльності банку.
	Студенти повинні знати , що основним завданням усіх рівнів системи банківського нагляду НБУ щодо вжиття заходів впливу є регулювання діяльності комерційних банків із метою приведення її у відповідність до норми і вимог чинного банківського законодавст...
	Заходи впливу, які застосовує НБУ, мають непримусовий і примусовий характер.
	Необхідно відмітити, що комерційний банк може бути переведений Правлінням НБУ в режим фінансового оздоровлення на строк не більше 12-ти місяців. При наявності обґрунтованих підстав для успішного завершення виконання програми фінансового оздоровлення ц...
	Підставою для переведення у режим фінансового оздоровлення є віднесення комерційного банку до категорії проблемних, відсутність необхідного рівня капіталу, порушення загальновизначених норм банківського законодавства.
	У разі допущення комерційними банками порушень, зазначених у ст. 48 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або якщо застосування непримусових заходів впливу є недостатнім для вирішення проблем банку, НБУ застосовує примусові заходи впливу.
	До примусових заходів впливу належать: підвищення норми обов'язкових резервів; відкликання ліцензії на здійснення окремих або всіх банківських операцій; усунення керівництва комерційного банку  від управління; призначення тимчасової адміністрації для ...
	При розгляді даної теми необхідно звернути увагу на класифікацію рейтингів. За призначенням рейтинги можна розділити на такі, що:
	1) призначені інформувати будь-яких учасників фінансового ринку (уніфіковані );
	2) орієнтовані тільки на його професійних учасників (диференційовані).
	До першої групи можна віднести інтегральні рейтинги А. Альтмана, В. Кромонова, Є. Ширінської, А. Гуревича. До другої групи – рейтинги CAMELS НБУ, О. Шматова тощо.
	За методом вирахування рейтинг банків поділяють на:
	1) номерний;
	2) бальний;
	3) індексний.
	З точки зору характеристики фінансової діяльності рейтинги банків класифікують:
	1) оцінка кількісних (об'ємних) показників;
	2) оцінка якісних показників.
	Студентам необхідно знати, що нагляд за діяльністю банків ґрунтується на оцінках ризиків діяльності банків за рейтинговою системою CAMELS і  полягає у визначенні загального стану банку на підставі єдиних критеріїв, які охоплюють діяльність банку за вс...
	Тема 3. Операції банків з організації розрахунків і обслуговування платіжного обороту клієнтів
	Нормативно-правова база


