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ВСТУП 

Дисципліна «Центральний банк і грошово-кредитна політика» має на меті 

дати студентам теоретичні знання та практичні навички  щодо функціонування  

центрального банку . 

Завдання курсу полягає в тому, щоб довести до студентів зміст завдань, 

функцій центрального банку , його операцій та інструментів грошово-кредитної 

політики, за допомогою яких банк регулює грошовий ринок; навчити студентів, 

користуючись отриманими знаннями, самостійно аналізувати стан банківської 

системи і грошового ринку, вирішувати питання, що стосується взаємовідносин 

між центральним банком і комерційними банками, між центральним банком і 

урядом. 

Самостійно робота посідає важливе місце в підготовці фахівців 

банківської сфери і основною метою має поглиблення теоретичних знань і 

практичних навичок, розширення професійного кругозору, формування 

навичок роботи з нормативними актами та періодичною літературою, що в 

свою чергу спонукає студента до пошуку додаткової інформації яка допоможе 

йому в прийнятті управлінських рішень. 

Форми організації  самостійної роботи студентів: 

- опрацювання лекційного матеріалу; 

- вивчення законодавчих та нормативних актів з банківської 

діяльності; 

- опрацювання навчальної, навчально-методичної та монографічної 

літератури, періодичних видань; 

- підготовка до семінарських занять; 

- виконання практичних завдань; 

- підготовка до контрольних робіт; 

- підготовка доповідей. 
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1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ 

 

Тема 1. Походження та основні напрямки діяльності центральних банків 

Мета: поглиблення знань, розширення професійного кругозору, 

формування навичок роботи з літературою. 

Форма виконання роботи: вивчення конспекту лекцій, нормативно - 

правових актів, рішення тестів, додаткової літератури. 

Питання: 

1. Організаційно-правові основи діяльності центральних банків 

розвинутих країн світу (США, Німеччини, Великобританії, Японії). 

2. Міждержавні центральні банки: основи організації і діяльності. 

Контрольні питання: 

3. Чи є різниця між поняттями “емісійний банк” і “центральний банк”. 

4. Охарактеризуйте чинники які зумовили появу емісійних банків у 

ХІХ столітті. 

5. Охарактеризуйте основні аспекти, що визначають статус 

центрального банку. 

Форми і методи контролю: 

- усні відповіді на опрацьовані питання; 

- постановка та обговорення проблемних питань; 

- обговорення доповідей. 
Література:1, 2, 3, 11, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 40, 50, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 68, 

72, 74, 75, 78, 81, 85, 86, 87, 103, 104, 116, 119, 139, 143, 144, 159, 164, 174, 178, 198, 224. 

 

Тема 2. Національний банк України – центральний банк держави 

Мета: поглиблення знань, розширення професійного кругозору, 

формування навичок роботи з літературою. 

Форма виконання роботи: вивчення конспекту лекцій, нормативно - 

правових актів, додаткової літератури. 

Питання: 

1. Основні завдання та права територіальних управлінь НБУ. 

2. Організація внутрішньогот аудиту НБУ та його роль в забезпенні 

стабільності банківської системи. 

3. Операції Національного банку України. 

4. Бухгалтерський облік та звітність НБУ. Режим доступу до звітності 

НБУ. 

5. Фінансова перевірка діяльності НБУ Розрахунковою палатою. 

Контрольні питання: 

1. Яким чином формуються Рада і Правління Національного банку 

України. 

2. Які повноваження має Правління та Рада НБУ згідно Закону 

України “Про Національний банк України”. 
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3. Охарактеризуйте основні напрями діяльності НБУ. 

4. В якому порядку організується бухгалтерський облік та звітність 

НБУ? 

5. Наведіть основні завдання внутрішнього аудиту НБУ. 

Форми і методи контролю: 

- усні відповіді на опрацьовані питання; 

- постановка та обговорення проблемних питань; 

- обговорення доповідей. 
Література:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 119. 

 

Тема 3. Емісія готівки і регулювання готівкового 

 грошового обороту 

Мета: поглиблення знань, розширення професійного кругозору, 

формування навичок роботи з літературними джерелами. 

Форма виконання роботи: вивчення літератури, складання конспекту, 

доповіді. 

Питання: 

1. Основні принципи організації готівкового грошового обороту в 

Україні. 

2. Прогнозування касового обігу банків 

3. Організація обігу готівки на підприємствах і організаціях. 

4. Грошові агрегати. 

5. Організація виготовлення, емісії та обороту грошових знаків. 

6. Формування резервних фондів готівки у Центральному сховищі та 

територіальних управліннях НБУ. 

Контрольні питання:  

1. Особливості функціонування само регульованих та регульованих 

грошових систем. 

2. Які чинники визначають співвідношення між готівковою та 

безготівковою грошовою масою в країні. 

3. Охарактеризуйте основні напрями діяльності установ НБУ в 

процесі організації готівкового грошового обороту. 

4. Зміст прогнозного розрахунку касових оборотів банків і мета його 

складання. 

5. Охарактеризуйте склад грошових агрегатів та їх відмінності. 

Форми і методи контролю: 

- усні відповіді на відпрацьовані питання; 

- обговорення проблемних питань; 

- складання конспекту; 
Література: 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 37, 54, 56, 57, 58, 111, 119, 125, 127, 128, 

133, 147, 152, 153, 160, 163, 168, 176, 83, 191, 199, 201, 202, 225. 
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Тема 4. Рефінансування банків 

Мета: поглиблення теоретичних знань, формування навичок роботи з 

літературою та складання конспекту. 

Форма виконання роботи: вивчення нормативної бази, лекційного 

матеріалу, опрацювання додаткової літератури, робота з тестами.  

Питання: 

1. Селективне адресне кредитування банків. 

2. Прямі ломбардні кредити та надання кредитів за допомогою 

проведення кредитних тендерів. 

3. Кредити “овернайт” через постійно діючу кредитну лінію 

рефінансування. 

4. Депозитний сертифікат НБУ, його застосування. 

5. Світовий досвід у кредитуванні банків центральними 

банками. 

6. Кредитні відносини Європейського центрального банку з 

банками єврозони. 

Контрольні питання : 

1. Розкрити сутність селективної політики адресного рефінансування. 

2. У який спосіб НБУ проводить кредитні тендери? 

3. Розкрийте економічну сутність прямого ломбардного кредиту та 

його роль в політиці рефінансування. 

4. Обгрунтуйте необхідність проведення кредитних тендерів. 

5. Обгрунтуйте необхідність використання кредиту “овернайт” в 

системі рефінансування. 

6. Розкрийте економічний зміст поняття “депозитний сертифікат 

НБУ” та умови його застосування. 

Форми і методи контролю 

- усні відповіді на відпрацьовані питання на семінарському занятті; 

- обговорення проблемних питань. 
Література: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 18, 19, 22, 28, 32, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 54, 56, 

57, 58, 61, 62, 63, 68, 72, 73, 74, 79, 82, 88, 91, 92, 101, 102, 108, 115, 118, 119, 121, 135, 146, 

154, 158, 168, 169, 171, 173, 174, 175, 177, 196, 197, 225. 

 

Тема 5. Організація та регулювання платіжної системи 

Мета: поглиблення теоретичних знань, формування навичок роботи з 

літературою та складання конспекту. 

Форма виконання роботи: вивчення нормативної бази, лекційного 

матеріалу, опрацювання додаткової літератури, робота з тестами.  

 Питання: 

1. Організація міжбанківських розрахунків в розвинутих країнах світу. 

2. Еволюція міжбанківських розрахунків в Україні. 

3. Порівняльна характеристика моделей міжбанківських розрахунків 

за консолідованим коррахунком. 
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4. Роль НБУ у забезпеченні розвитку ринку платіжних карток в 

Україні. 

Контрольні питання : 

1. Охарактеризуйте схему документообороту під час 

внутрішньорегіональних (міжрегіональних) розрахунків між банківськими 

установами через СЕП. 

2. Моделі обслуговування консолідованого коррахунку у СЕП. 

3. Дати характеристику сучасних платіжних систем в розвинутих 

країнах світу 

4. Розкрити перспективи створення в Україні системи електронних 

масових платежів за товари і послуги. 

Форми і методи контролю 

- усні відповіді на відпрацьовані питання на семінарському занятті; 

- обговорення проблемних питань; 

- доповіді. 
Література:1, 2, 3, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 54, 105, 106, 119, 133, 145, 153, 155, 156, 157, 

194, 216, 225. 

 

МОДУЛЬ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИМ БАНКОМ  

ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 

Тема 6. Регулювання діяльності комерційних банків  

Мета: поглиблення знань розширення професійного кругозору, 

формування навичок роботи з літературою 

Форма виконання роботи: вивчення додаткової літератури написання 

реферату. 

Питання: 

1. Інституційна побудова регулятивних органів провідних країн світу. 

2. Базельські принципи ефективного банківського регулювання та 

нагляду. 

3. Організація системи банківського регулювання в розвинутих 

країнах світу. 

4. Установлення і контроль за дотриманням економічних нормативів, 

що регулюють діяльність  банків. 

5. Проблеми створення та функціонування системи гарантування 

депозитів в Україні. 

6. Порядок видачи ліцензії на здійснення окремих банківських 

операцій небанківськими установами. 

7. Регламентація порядку створення банківських об’єднань та 

холдингів. 

8. Роль іноземного капіталу в банківській системі України. 

Особливості державної реєстрації банків з іноземним капіталом. 
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Контрольні питання: 

1. Розкрити необхідність і завдання банківського регулювання та 

нагляду. 

2. Інституційна побудова регулятивних органів провідних країн світу. 

3. Висвітлити основні напрямки регулювання діяльності банків. 

4. Регулювання процесу ліцензування вітчизняних банків. 

5. Регулювання діяльності банків за допомогою економічних 

нормативів 

6. Висвітлити основні заходи впливу на комерційні банки за 

порушення банківського законодавства. 

Форми і методи контролю: 

- усні відповіді на семінарі; 

- захист доповідей. 
Література:1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 

33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 59, 69, 73, 83, 89, 91, 94, 95, 97, 98, 102, 

110, 119, 120, 121, 123, 129, 134, 136, 146, 154, 158, 161, 164, 169, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 

181, 185, 186, 196, 197, 198, 207, 208, 217. 

 

Тема 7. Банківський нагляд 

Мета: поглиблення знань розширення професійного кругозору, 

формування навичок роботи з літературою. 

Форма виконання роботи: розгляд нормативних документів за темою, 

робота з лекційним матеріалом, вивчення додаткової літератури, доповіді. 

Питання: 

1. Роль Міжнародного комітету з банківського нагляду у 

функціонуванні національних наглядових органів. 

2. Контроль НБУ на стадії реєстрації та ліцензування комерційних 

банків. 

3. Фінансове оздоровлення банку як інструмент банківського нагляду. 

4. Проблеми реорганізації та ліквідації банків в Україні. 

5. Взаємовідносини центральних банків із зовнішніми аудиторами. 

6. Проблемні банки: актуальні питання керування та нагляду. 

Контрольні питання: 

1. Розкрийте сутність  та необхідність банківського нагляду. 

2. Організація системи банківського нагляду в Україні. 

3. Сучасні методі банківського нагляду. 

4. Систематичність контролю за дотриманням економічних 

нормативів, що регулюють банківську діяльність в Україні. 

5. Основні типи нагляду за діяльністю банків. 

Форми і методи контролю: 

- усні відповіді на відпрацьовані питання на семінарському занятті; 

- обговорення проблемних питань; 

- обговорення доповідей. 
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Література:1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 

33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 59, 69, 73, 83, 89, 91, 94, 95, 97, 98, 102, 

110, 119, 134, 136, 146, 154, 158, 161, 164. 

 

Тема 8. Центральний банк – банкір і фінансовий агент уряду 

Мета: поглиблення знань, розширення професійного кругозору, 

формування навичок роботи з літературою. 

Форма виконання роботи : робота з лекційним матеріалом, вивчення 

додаткової літератури, доповіді. 

Питання: 

1. Особливості кредитних відносин між центральними банками і 

урядом у розвинутих країнах та в країнах що розвиваються. 

2. Еволюція діяльності НБУ на первинному ринку державних цінних 

паперів у період з 1996 року по теперішній час. 

3. Моделі касового виконання державного бюджету. 

4. Роль ФРС США в управління державним боргом країни. 

Контрольні питання: 

1. Охарактеризуйте порядок розміщення державних цінних паперів 

(ОВДП) в Україні 

2. Основні методи фінансування дефіциту державного бюджету за 

рахунок кредитів центрального банку 

3. Розкрийте особливості надання кредитів Міжнародним валютним 

фондом і Європейським банком реконструкції та розвитку. 

Форми і методи контролю: 

- усні відповіді на відпрацьовані питання на семінарському занятті; 

- економічний диктант; 

- захист доповідей. 
Література:1, 2, 3, 4, 11, 23, 44, 49, 50, 54, 56, 57, 58, 64, 65, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 84, 

85, 88, 91, 93, 108, 115, 119, 120, 124, 128, 137, 163, 168, 169, 180, 187, 188, 189, 200, 203, 205. 

 

Тема 9. Валютне регулювання і контроль 

Мета: поглиблення знань, розширення професійного кругозору, 

формування навичок роботи з літературою. 

Форма виконання роботи : робота з лекційним матеріалом, вивчення 

додаткової літератури, доповіді. 

Питання: 

1. Етапи становлення валютної системи в Україні 

2. Курсова політика Національного банку України 

3. Формування та управління золотовалютним резервом країни 

4. Порядок складання платіжного балансу в Україні,методологія його 

аналізу та використання в регулятивній діяльності НБУ. 

Контрольні питання: 

1. Охарактеризуйте сутність та зміст основних цілей валютної 

політики центрального банку. 
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2. Назвіть основні види та розкрийте механізм дії інструментів 

валютної політики. 

3. Чим визначалося використання різних режимів валютного курсу в 

Україні на різних етапах перехідного періоду? 

Форми і методи контролю: 

- усні відповіді на відпрацьовані питання на семінарському занятті; 

- написання контрольних тестів 

- обговорення доповідей. 
Література:1, 2, 3, 13, 14, 16, 20, 25, 26, 27, 30, 49, 54, 56, 57, 58, 85, 93, 108, 118, 119, 

137, 138, 139, 166, 187, 189, 190, 219, 220, 225. 

 

Тема 10. Грошово-кредитна політика 

Мета: поглиблення знань, розширення професійного кругозору, 

формування навичок роботи з літературою, оволодіння методами самостійного 

аналізу стану банківської системи і грошового ринку. 

Форма виконання роботи : робота з лекційним матеріалом, вивчення 

додаткової літератури, аналіз статистичного матеріалу, написання доповіді. 

Питання: 

1. Передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної 

політики 

2. Особливості визначення та реалізації грошово-кредитної політики 

України на різних етапах розвитку економіки. 

3. Кейнсіанський та монетарний підходи до визначення грошово-

кредитної політики. 

4. Вплив грошово-кредитної політики на економічн зростання. 

Контрольні питання: 

1. Назвіть мету та властивості грошово-кредитної політики. 

2. Охарактеризуйте типи грошово-кредитної політики. 

3. Надайте класифікацію інструментів грошово-кредитної політики за 

різними класифікаційними ознаками 

4. Порівняйте механізми здійснення грошово-кредитної політики в 

розвинутих країнах 

Форми і методи контролю: 

- усні відповіді на відпрацьовані питання на семінарському занятті; 

- економічний диктант. 
- обговорення доповідей. 

Література:1, 2, 3, 4, 11 ,23 ,44, 49, 50, 54 ,56, 57, 58, 64, 65, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 84, 

85, 88, 91, 93, 115, 119, 120, 124, 128, 137, 163, 168, 169, 180, 187, 188, 189, 200, 203, 205, 213. 

 

Тема 11. Інструменти грошово-кредитної  політики 

Мета: поглиблення знань , розширення професійного кругозору, 

формування навичок роботи з літературними джерелами. 

Форма виконання роботи : робота з лекційним матеріалом, вивчення 

додаткової літератури, аналіз статистичного матеріалу, доповіді. 
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Питання: 

1. Процентна політика центрального банку та оцінка її ефективності. 

2. Політика обов’язкового резервування, особливості її використання 

3. НБУ на ринку державних цінних паперів 

4. Грошово-кредитна політика в країнах з розвинутою економікою. 

5. Розвиток механізму обов’язкового резервування в Україні. 

Контрольні питання: 

1. Які чинники визначають ефективність інструментів грошово-

кредитної політики 

2. Зміст селективної політики адресного рефінансування банків 

3. Надайте визначення депозитного сертифікату центрального банку 

4. Охарактеризуйте адміністративні інструменти грошово-кредитної 

політики. 

Форми і методи контролю: 

- усні відповіді на відпрацьовані питання на семінарському занятті; 

- контрольне тестування. 

- обговорення доповідей. 
Література:1, 2, 3, 4, 11, 23, 44, 49, 50, 54, 56, 57, 58, 64, 65, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 84, 85, 

88, 91, 93, 108, 115, 119, 120, 124, 128, 137, 163, 168, 169, 180, 187, 188, 189, 200, 203, 205. 

 

2. ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ 

1. Основні напрями діяльності центральних банків в історичному аспекті. 

2. Інституційні основи діяльності центральних банків. 

3. Структура Європейської Системи Центральних банків. 

4. Органи управління та організаційна структура Національного банку 

України. 

5. Сучасний стан та перспективи організації грошового обігу в Україні 

6. Проблемні питання обігу готівки в Україні.  

7. Особливості становлення платіжної системи України 

8. Характеристика кредитів центрального банку (економічна сутність, 

призначення види). Економічна сутність кредитів центрального банку. 

Розвиток кредитних відносин НБУ з банками в Україні 

9. Перспективи розвитку платіжної системи в Україні 

10. Кредитні відносини Європейського центрального банку з комерційними 

банками євро зони. 

11. Організація міжбанківських розрахунків у розвинутих країнах світу. 

12. Роль НБУ у забезпеченні розвитку ринку платіжних карток в Україні. 

13. Інституційна побудова регулятивних органів провідних країн світу. 

14. Організація системи банківського регулювання  в розвинутих країнах світу. 

15. Світовий досвід визначення показників, що регламентують діяльність 

банків. 

16. Зливання , поглинання та інтеграція в банківській сфері на сучасному етапі 

розвитку економіки України. 

17. Проблемні банки: актуальні питання керування та нагляду. 
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18. Специфіка діяльності Національного банку України на первинному ринку 

державних цінних паперів. 

19. Еволюція кредитних відносин НБУ з урядом. 

20. Роль ФРС США в управлінні державним боргом країни. 

21. Основні напрями курсової політики НБУ в поточному році. 

22. Роль державної скарбниці в процесі управління золотовалютними 

резервами країни. 

23. Методи валютного регулювання центральних банків зарубіжних країн. 

24. Методи прогнозування платіжного балансу країни. 

25. Кейнсіанський та монетариський підходи до визначення грошово-

кредитної політики. 

26. Особливості визначення та реалізації грошово-кредитної політики в 

Україні на різних етапах перехідного періоду. 

27. Вплив грошово-кредитної політики на трансформаційні економічні 

перетворення. 

28. Регулювання Національним банком України ризиків у діяльності банків. 

29. Система страхування депозитів у зарубіжних країнах.(Країна на вибір 

студента) 

30. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: інституційні основи діяльності, 

функції, завдання та повноваження. 

31. Роль Міжнародного комітету з банківського нагляду у функціонуванні 

національних наглядових органів. 

32. Фінансове оздоровлення банків, як інструмент банківського нагляду. 

33. Золотовалютні резерви як показник економічної міцності держави 

34. Порядок формування та повноваження керівних органів Національного 

банку України. 

35. Основні принципи організації обігу готівки суб’єктами господарювання 

36. Сучасні тенденції розвитку системи банківського регулювання в Україні. 

37. Управління державним боргом країни. Особливості перехідного періоду. 

38. Етапи розвитку  системи касового виконання державного бюджету в 

Україні. 

39. Структура зовнішнього боргу  країни та роль НБУ в його управлінні. 

40. Теоретичні моделі передавального механізму грошово-кредитної політики. 

 

3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Які функції делегував центральний банк країн Єврозони Європейському 

центральному банку? 

а) проведення грошово-кредитної політики; 

б) емісія грошових знаків. 

2. Основною функцією діяльності НБУ є: 

а) емісія банкнот і монет; 

б) підтримка стабільності національної грошової одиниці; 

в) організація валютного ринку України; 
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г) проведення операцій, пов’язаних з підтримкою ліквідності банківської 

системи; 

д) організація міждержавних розрахунків. 

3. Однією з функцій територіальних управлінь НБУ є: 

а) проведення експертизи грошової готівки; 

б) зберігання резервних фондів НБУ; 

в) збір, контроль і обробка зношених банкнот, а також їх утилізація; 

г) аналіз стану готівково-грошового обігу регіону на підставі відповідної 

звітності і прогнозування потреб у грошовій готівці. 

4. Яка стаття балансу НБУ належить до активу? 

а) кошти банків; 

б) монетарне золото; 

в) цінні папери власного боргу; 

г) статутний капітал. 

5. Яка стаття балансу НБУ належить до пасиву? 

а) монетарне золото; 

б) кредити Уряду; 

в) кошти банків; 

г) цінні папери Уряду. 

6. На який строк призначається на посаду Голова Національного 

банку України? 

а) три роки; 

б) п’ять років; 

в) чотири роки; 

г) десять років. 

7. Хто призначає на посаду Голову Національного банку України? 

а) Кабінет Міністрів України; 

б) Верховна Рада України; 

в) Президент України; 

г) Рада НБУ. 

8. Кошторис доходів і витрат НБУ затверджує: 

а) Правління НБУ; 

б) Верховна Рада України; 

в) Кабінет Міністрів України; 

г) Рада НБУ. 

9. Основною метою діяльності НБУ є: 

а) отримання прибутку; 

б) підтримка ліквідності банківської системи; 

в) підтримка стабільності національної грошової одиниці; 

г) урівноваження платіжного балансу. 

10. Територіальні управління НБУ мають статус: 

а) юридичної особи; 

б) неюридичної особи; 

в) акціонерного товариства; 
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г) холдингової групи. 

11. Найбільша питома вага у структурі доходів припадає на: 

а) операційні доходи; 

б) комісійні доходи; 

в) процентні доходи; 

г) доходи від операцій рефінансування. 

в) банківський нагляд. 

12. Скільки центральних банків європейських країн проводять 

грошово-кредитну політику через Європейський центральний 

банк? 

а) 15; 

б) 12; 

в) 11. 

13. Яка установа не входить до федеральної резервної системи США? 

а) федеральна консультативна рада; 

б) управління контролера грошового обігу; 

в) комітет з проведення операцій на відкритому ринку. 

14. Готівка в обігу відображається: 

а) в активі балансу центрального банку; 

б) у пасиві центрального банку; 

в) поза балансом. 

15. Регулювання готівкового грошового обігу в Україні полягає в регламентації 

Національним банком України: 

а) безготівкових розрахунків; 

б) касових оборотів банківських установ; 

в) касових операцій установ НБУ; 

г) касових операцій підприємств та організацій; 

д) забезпечення готівкою економіки держави. 

16. Значно зношені – це банкноти: 

а) зі суттєвими ознаками зносу чи пошкоджень; 

б) банкноти з втраченими частинами, не менше 55 % первісної площі; 

в) банкноти, розірвані на вузькі смужки та склеєні; 

г) усе вищезазначене. 

17. Основними напрямами в роботі Центрального сховища НБУ є: 

а) зберігання резервних фондів НБУ; 

б) контроль за якістю грошових знаків, які надходять від Банкнотно-монетної 

фабрики НБУ; 

в) оперативне забезпечення потреб територіальних управлінь НБУ в грошовій 

готівці і прийом від них надлишків; 

г) усе вищезазначене 

18. При якому співвідношенні надходжень і видатків здійснюється випуск 

готівки в обіг? 

а) надходження перевищують видатки; 

б) надходження і видатки рівні; 
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в) надходження менші ніж видатки; 

г) не існує чіткої залежності. 

19. Прогноз касових оборотів складається: 

а) щокварталу; 

б) щомісяця; 

в) щокварталу з щомісячної розбивкою; 

г) із періодичністю півроку. 

20. Реалізація касової функції територіальних управлінь НБУ здійснюється 

через: 

а) операційну касу; 

б) грошове сховище; 

в) оборотну касу; 

г) прибуткову та видаткову касу. 

21. Потреба у готівці регіону визначається на рівні: 

а) трьохмісячної потреби у готівці; 

б) чотирьохмісячної потреби у готівці; 

в) емісійного дозволу НБУ; 

г) за структурою грошових агрегатів. 

22. Процентна ставка для рефінансування банків через проведення тендера НБУ 

не може бути: 

а) меншою ніж облікова ставка НБУ; 

б) більшою ніж облікова ставка НБУ; 

в) меншою ніж облікова ставка НБУ плюс один процентний пункт. 

23. НБУ має право кредитувати: 

а) Уряд держави; 

б) фізичних і юридичних осіб; 

в) банківські установи; 

г) фінансово-кредитні установи; 

д) Міністерство фінансів України. 

24. Ставка рефінансування встановлюється НБУ: 

а) залежно від обсягу грошової маси в обігу; 

б) залежно від обсягу кредитних ресурсів у банківській системі; 

в) залежно від золотовалютних резервів; 

г) залежно від економічних процесів у державі; 

д) залежно від квоти у МВФ. 

25. Під забезпечення кредиту, одержаного на тендері, НБУ приймає 

державні цінні папери, строк погашення яких настає після погашення кредиту 

не раніше ніж через: 

а) 20 днів; 

б) 10 днів; 

в) 30 днів; 

г) 40 днів. 

26. Максимальний розмір кредиту НБУ, який надається під забезпечення 

державних цінних паперів становить: 
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а) 95 % від балансової вартості державних цінних паперів; 

б) 100 % від балансової вартості державних цінних паперів; 

в) 50 % від балансової вартості державних цінних паперів; 

г) 80 % від балансової вартості державних цінних паперів. 

27. Максимальний розмір кредиту, який може отримати комерційний 

банк на тендері складає: 

а) 100 %; 

б) 70 %; 

в) 50 %; 

г) 30 %. 

28. Кредит “овернайт” надається для: 

а) стабілізації кредитного ринку; 

б) формування ресурсів банківської установи; 

в) підтримки короткострокової ліквідності комерційного банку; 

г) для поповнення регулятивного капіталу банку. 

29. Операція зворотного репо: 

а) безпосередньої домовленості з банком щодо купівлі державних цінних 

паперів; 

б) безпосередньої домовленості з банком щодо продажу державних цінних 

паперів; 

в) продаж Національним банком із свого портфеля державних цінних паперів з 

одночасним зобов’язанням зворотного їх викупу в банків; 

г) безпосереднього продажу державних цінних паперів на первинному ринку. 

30. Стабілізаційний кредит надається з метою: 

а) поповнення ресурсної бази банку; 

б) фінансового оздоровлення банку; 

в) проведення процедури реорганізації банку; 

г) капіталізації банківської системи. 

31. Кількість моделей роботи комерційних банків у СЕП: 

а) дві моделі; 

б) вісім моделей; 

в) сім моделей; 

г) дев’ять моделей; 

д) три моделі. 

32. Система електронних платежів НБУ складається із: 

а) центральної розрахункової палати; 

б) центральної розрахункової палати і регіональних розрахункових палат; 

в) центральної розрахункової палати і регіональних розрахункових палат та 

автоматизованих робочих місць банків; 

г) центральної розрахункової палати і національної системи масових 

електронних платежів. 

33. Файл СЕП – це: 

а) інформація в електронній формі, що зберігається в програмнотехнічному 

комплексі АРМ-2, поновлюється під час оброблення 
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електронних розрахункових документів банківської установи та фактично 

відображає стан кореспондентського рахунку цієї установи на певний час; 

б) одиниця обміну інформацією між АРМ СЕП. Файли СЕП позначаються 

однією ідентифікаційною літерою, що відповідає типу файла відповідно до 

технології роботи СЕП; 

в) технологічна інформація в електронній формі, що пов’язана з проведенням 

платежів (підтвердження про отримання електронних розрахункових 

документів, повідомлення про помилки в 

електронних розрахункових документах, довідкова інформація тощо), має 

визначений формат і технологію обробки згідно з вимогами СЕП. 

34. Ліміт технічного рахунку – це: 

а) рахунок, який відкривається у банку (філії) для обліку коштів та проведення 

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

на підставі укладеного договору; 

б) рух певної суми коштів, внаслідок якого з вини ініціатора переказу, який не є 

платником, відбувається її списання з рахунку 

неналежного платника та (або) зарахування на рахунок неналежного 

отримувача або видача йому суми переказу в готівковій чи майновій формі; 

в) сума, що визначає мінімальний залишок коштів на технічному рахунку банку 

(філії);  

г) сума, що визначає максимальний обсяг початкових платежів, які банк (філія) 

може виконати за певний період. 

35. До адміністративних методів регулювання банківської діяльності належать: 

а) нагляд за банківською діяльністю; 

б) установлення економічних нормативів; 

в) установлення нормативів обов’язкового резервування; 

г) реєстрацію та ліцензування. 

36. До індикативних методів регулювання банківської діяльності належать: 

а) нагляд за банківською діяльністю; 

б) установлення економічних нормативів; 

в) реєстрація та ліцензування; 

г) використання інструментів монетарної політики. 

37. Основний капітал містить: 

а) статутний капітал + емісійний дохід + розкриті резерви; 

б) статутний капітал + розкриті резерви; 

в) статутний капітал + резервний фонд + нерозподілений прибуток. 

38. Додатковий капітал містить: 

а) всі резерви на покриття втрат за активними операціями; 

б) лише резерви для покриття втрат за кредитними операціями; 

в) лише резерви під стандартну заборгованість за кредитними операціями. 

39. При розрахунку регулятивного капіталу комерційний банк може включати в 

субординований капітал той субординований борг, який виник стосовно: 

а) лише юридичних осіб; 

б) юридичних і фізичних осіб; 
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в) лише фізичних осіб. 

40. Загальний норматив інвестування регламентує інвестиції комерційних 

банків: 

а) лише у корпоративні цінні папери; 

б) лише у державні цінні папери; 

в) у корпоративні і державні цінні папери. 

41. Визначити складові регулятивного капіталу комерційного банку згідно з 

нормативними документами НБУ: 

а) основний капітал + додатковий капітал + субординований борг; 

б) статутний капітал + основний капітал + додатковий капітал + 

субординований борг; 

в) основний капітал + додатковий капітал. 

42. В Україні система гарантування поширюється на депозити: 

а) лише юридичних осіб; 

б) лише фізичних осіб; 

в) юридичних і фізичних осіб. 

43. Основною метою банківського нагляду є: 

а) захист інтересів вкладників та підтримка стабільності функціонування 

банківської системи; 

б) контроль за економічними нормативами діяльності банківських установ; 

в) зменшення ризику втрат для вкладників та інших кредиторів; 

г) забезпечення ефективної системи банківського нагляду. 

44. Рейтинг банківської установи Національний банк України визначає: 

а) за системою незалежних агентств; 

б) на підставі рейтингової оцінки CAMELS; 

в) на підставі проведеної інспекційної перевірки; 

г) за даними аудиторських перевірок Національного банку України. 

45. Вступний контроль передбачає: 

а) реєстрацію та ліцензування банківських установ; 

б) реєстрацію банківських установ; 

в) контроль за економічними нормативами діяльності банківських установ; 

г) надання письмових дозволів. 

46. Процедура приєднання банківських установ передбачає: 

а) зміну організаційно-правової форми товариства; 

б) перетворення банку як юридичної особи; 

в) передавання майна, коштів, прав та обов’язків банкам, які створюються; 

г) реорганізацію банківської установи. 

47. Система фінансового оздоровлення банку передбачає: 

а) заходи, спрямовані на покращення його фінансового стану; 

б) заходи, спрямовані на отримання стабілізаційного кредиту НБУ; 

в) заходи, необхідні для проведення ліквідації банківської установи; 

г) заходи, необхідні для проведення реорганізації банківської установи. 

48. Інспектування банківських установ здійснюється з періодичністю: 

а) один раз на рік; 
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б) один раз на два роки; 

в) один раз на півроку; 

г) за визначенням Національного банку України. 

49. Норматив кредитного ризику на одного контрагента складає: 

а) не більше 25 % від капіталу банку; 

б) не більше 27 % від капіталу банку; 

в) не більше 35 % від капіталу банку; 

г) не більше 45 % від капіталу банку. 

50. До спеціалізованих належить банк: 

а) якщо в його структурі 50 % активів є активами одного типу; 

б) якщо в його структурі 60 % активів є активами одного типу; 

в) якщо банк отримує спеціалізовану ліцензію банківської установи; 

г) якщо банк в структурі активних операцій має дві банківські операції. 

51. Зовнішній борг України складається з: 

а) кредитів населення; 

б) кредитів банківських установ; 

в) кредитів міжнародних фінансових установ; 

г) кредитів НБУ; 

д) заборгованості перед іншими державами. 

52. Права власності на облігації у депозитарії обліковуються на: 

а) кореспондентських рахунках; 

б) рахунках “Депо”; 

в) рахунках “Репо”; 

г) поточних рахунках. 

53. Ціна відсікання – це ціна: 

а) нижче якої заявки учасників аукціону не задовольняються; 

б) вище якої заявки учасників аукціону не задовольняються; 

в) на рівні якої задовольняються заявки учасників аукціону; 

г) вартість облігацій, що розміщуються на аукціоні. 

54. Емітентом облігацій внутрішньої державної позики є: 

а) Національний банк України; 

б) Верховна Рада України; 

в) Міністерство фінансів України; 

г) Кабінет Міністрів України. 

55. Продаж облігацій за фіксованим рівнем дохідності здійснюється: 

а) суто з конкурентними заявками; 

б) суто з неконкурентними заявками; 

в) з конкурентними і неконкурентними заявками; 

г) за фіксованою ціною. 

56. Внутрішній борг держави складається з: 

а) облігацій внутрішньої державної позики; 

б) облігацій і казначейських зобов’язань; 

в) боргових зобов’язань держави; 

г) облігацій підприємств, акцій та боргових зобов’язань держави. 
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57. Купівля-продаж державних цінних паперів здійснюється з метою: 

а) отримання доходу; 

б) виконання функцій агента Уряду; 

в) оперативного регулювання обсягу грошової маси в обігу; 

г) стратегічного регулювання економіки. 

58. Згідно з чинним законодавством НБУ дозволяється здійснювати операції з 

цінними паперами: 

а) на первинному ринку; 

б) на вторинному ринку; 

в) на первинному і вторинному ринках; 

г) на фондовому ринку. 

59. На ринку державних цінних паперів НБУ використовує функції: 

а) координаційну; 

б) регулятивну; 

в) контрольну; 

г) фіскальну. 

60. Для оперативного регулювання грошово-кредитним ринком НБУ 

використовує: 

а) стратегічні цілі; 

б) тактичні цілі; 

в) проміжні цілі; 

г) інструменти грошово-кредитної політики; 

61. Грошово-кредитна політика НБУ спрямована на: 

а) підтримку стабільності національної грошової одиниці; 

б) встановлення валютного курсу; 

в) визначення оптимальної структури банківської системи; 

г) визначення обсягу готівкової маси для потреб економіки. 

62. Грошова база розраховується як сума: 

а) грошового агрегату М0, М1 та резервів банків; 

б) грошового агрегату М0 та депозитів банків; 

в) грошово агрегату М0 та резервів банків; 

г) грошового агрегату М0 та грошового мультиплікатора. 

63. Основою грошово-кредитної політики НБУ є: 

а) монетарна теорія; 

б) кейнсіанська теорія; 

в) таргетування інфляції; 

г) змішана форма. 

64. Стратегія таргетування інфляції передбачає: 

а) встановлення цільових орієнтирів показників інфляції; 

б) фіксацію валютного курсу; 

в) прив’язку до індексу цін; 

г) зростання грошової маси. 

65. Норма обов’язкового резервування залежить від: 

а) обсягу готівкових коштів в обороті банківської установи; 
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б) обсягу залучених і запозичених коштів; 

в) фіксованого рівня, встановленого НБУ; 

г) виду валюти, суб’єкта вкладення, терміну вкладення; 

д) обсягу коштів, залучених банківською установою. 

66. Ставка рефінансування встановлюється НБУ: 

а) залежно від обсягу грошової маси в обігу; 

б) залежно від обсягу кредитних ресурсів у банківській системі; 

в) залежно від золотовалютних резервів; 

г) залежно від економічних процесів у державі; 

д) залежно від квоти у МВФ. 

67. Збільшення норми обов’язкового резервування призводить до: 

а) збільшення грошової маси в обігу; 

б) зменшення грошової маси в обігу; 

в) розширення безготівкового обігу; 

г) збільшення обсягу кредитних ресурсів у банківській сфері. 

68. Облікова ставка НБУ розраховується як: 

а) базова ставка; 

б) індикативна ставка; 

в) ставка рефінансування; 

г) процентна ставка за залученими коштами. 

г) поточна і періодична; 

д) бухгалтерська і аудиторська. 

69. Грошова база розраховується як сума: 

а) грошового агрегату М0, М1 та резервів банків; 

б) грошового агрегату М0 та депозитів банків; 

в) грошового агрегату М0 та резервів банків; 

г) грошового агрегату М0 та грошового мультиплікатора. 

70. Основою грошово-кредитної політики НБУ є: 

а) монетарна теорія; 

б) кейнсіанська теорія; 

в) таргетування інфляції; 

г) змішана форма. 

71. Стратегія таргетування інфляції передбачає: 

а) встановлення цільових орієнтирів показників інфляції; 

б) фіксацію валютного курсу; 

в) прив’язку до індексу цін; 

г) зростання грошової маси. 

72. Депозитний сертифікат НБУ використовується: 

а) як застава при отриманні кредитів комерційними банками; 

б) для отримання готівки; 

в) у вигляді депозиту фізичної особи; 

г) для визначення конкурентоспроможності комерційного банку. 

73. Депозитний сертифікат випускається у формі: 

а) документарній; 
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б) електронній; 

в) документарній та електронній. 

74. Депозитний сертифікат НБУ – це: 

а) грошові кошти на депозитному рахунку; 

б) зобов’язання перед Урядом держави; 

в) квота у МВФ; 

г) власні зобов’язання НБУ перед банківськими установами; 

д) фінансова допомога. 

75. До дорогоцінних металів належать: 

а) золото, срібло; 

б) золото, срібло, платина, метали платинової групи; 

в) золото, срібло, платина, метали платинової групи, мельхіор; 

г) золото, срібло, платина, метали платинової групи, брухт доро- 

гоцінних металів. 

76. Найвища проба банківського золота – це: 

а) 995,0; 

б) 999,0; 

в) 999,5; 

г) 998,0. 

77. Ринок банківських металів складається з: 

а) фізичного готівкового обігу; 

б) безготівкового металу; 

в) фізичного готівкового обігу і безготівкового металу. 

78. Тройська унція – це: 

а) вагова одиниця золота та інших дорогоцінних металів, 1/12 частка 

англійського золотомонетного фунта; 

б) вагова одиниця золота та інших дорогоцінних металів, 1/14 частка 

англійського золотомонетного фунта; 

в) вагова одиниця золота та інших дорогоцінних металів, 1/16 частка 

англійського золотомонетного фунта. 

79. Об’єктом купівлі і продажу на валютному ринку України є: 

а) стандартні і мірні зливки; 

б) монети, вироблені дорогоцінні метали; 

в) стандартні та мірні зливки, монети, вироблені дорогоцінні метали. 

80. Тезаврація золота – це: 

а) купівля золотих зливків та золотих монет і медалей; 

б) арбітраж і своп; 

в) відкриття металевих рахунків; 

г) застава золота, срібла та платини. 

81. Ціна спот – це: 

а) ціна, зафіксована у строковому контракті; 

б) ціна готівкової угоди; 

в) ціна купівлі-продажу валютних цінностей з метою отримання прибутку. 

82. Ломбард – це: 
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а) фінансова установа, яка скуповує у населення ювелірні та побутові вироби з 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що стали непридатними для 

використання; 

б) фінансова установа, яка відповідно до законодавства приймає від населення 

на зберігання ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння і надає позички під заставу таких виробів; 

83. Державна скарбниця входить до складу: 

а) Національного банку України; 

б) Резервного фонду Міністерства фінансів України; 

в) Центрального грошового сховища. 

84. Рівень ліквідності золотовалютного резерву визначається ризиком 

неліквідності: 

а) вільно конвертованої валюти; 

б) фінансових інструментів; 

в) фінансового ринку; 

г) усіма вищепереліченими компонентами. 

85. На сучасному етапі розвитку світової економіки конвертованість валют 

визначається: 

а) обсягом національного золотого запасу; 

б) обсягом національного валютного запасу; 

в) умовами обміну національної валюти на золото; 

г) умовами спеціальних міждержавних угод; 

д) конкурентоспроможністю національних товарів на світовому ринку. 

86. Золотовалютний резерв держави складається з: 

а) монетарного золота, банківських металів, національної грошової одиниці; 

б) монетарного золота, валютних резервів, квоти у МВФ; 

в) національної грошової одиниці та монетарного золота; 

г) долара США, євро, монетарного золота; 

д) валютних резервів Міністерства фінансів України і НБУ. 

87. Встановлення валютного курсу в системі НБУ здійснюється за формою: 

а) фіксованого валютного курсу; 

б) плаваючого валютного курсу; 

в) плаваючого регульованого валютного курсу; 

г) валютного коридору; 

д) валютного бюро. 

88. Платіжний баланс держави складається з метою: 

а) суворої звітності перед МВФ і Урядом держави; 

б) оцінки платоспроможності держави; 

в) підрахунку сальдо торговельного балансу; 

г) визначення грошових потоків у національній валюті; 

д) визначення структури валютного кошика держави. 

89. Якщо виникає дефіцит платіжного балансу, має місце ситуація, коли: 

а) сума поточного рахунку і рахунку руху капіталу від’ємна; 

б) сума поточного рахунку і рахунку руху капіталу позитивна; 
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в) суми поточного рахунку і рахунку руху капіталу збігаються; 

г) суми поточного рахунку і рахунку руху капіталу дорівнюють одиниці. 

90. Співвідношення між двома валютами, що виникає відносно третьої валюти, 

має назву: 

а) валютний паритет; 

б) крос-курс; 

в) валютний курс; 

г) фіксинг. 

91. Валюта – це: 

а) гроші іноземних держав та їхні золотовалютні резерви; 

б) грошові знаки іноземних держав та інші кредитні й платіжні документи, які 

визначаються в іноземних грошових одиницях та використовуються в 

міжнародних розрахунках; 

в) офіційні запаси іноземних грошей у центральному банку та фінансових 

організаціях країн. 

92. Українська національна грошова одиниця – гривня належить до: 

а) вільно конвертованої валюти; 

б) частково конвертованої валюти; 

в) неконвертованої валюти. 

93. Основною метою валютної політики НБУ є: 

а) стабілізація курсу національної грошової одиниці; 

б) збалансованість платіжного балансу; 

в) стабілізація курсу національної валюти і збалансованість платіжного балансу 

країни; 

г) підтримка на оптимальному рівні золотовалютних резервів держави. 

94. До методів валютного регулювання належить: 

а) девальвація і ревальвація валюти; 

б) валютні інтервенції; 

в) дисконтна політика; 

г) диверсифікація; 

д) конверсія. 

95. Девальвація – це: 

а) офіційне зниження курсу національної валюти до іноземних валют; 

б) офіційне підвищення курсу національної валюти до іноземних валют; 

в) заходи центрального банку, спрямовані на вирівнювання курсів іноземної 

валюти і національної валюти; 

г) продаж частки валютних резервів. 

 

4.ОФОРМЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Самостійна робота охоплює: 

а) підготовку і презентацію реферату, 

б) виступ з власне розробленою лекцією з проблемних питань,  

в) підготовка презентації за визначеною темою. 
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Самостійна робота має містити: 

г) підготовку теоретичних питань (2-3 питання); 

д) складання кросворду (по теоретичних питаннях самостійної роботи), зі 

вказаними правильними відповідями (у тесті 4 варіанти відповідей, правильна 

лише одна); 

е) складання тестів (по теоретичних питаннях до самостійної роботи); 

є) термінологічний словник (за темою завдання, 15-20 слів); 

ж) список використаних джерел; 

з) додатки (при необхідності). 

и) підготовка дискусійних питань; 

к) підготовка ЕСЕ; 

л) складання глосарію. 

Робота має містити: титульний аркуш; зміст; основну частину; 

список використаних джерел; додатки (при необхідності). 

 

5. ПІДГОТОВКА І ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕФЕРАТУ 

Написання реферату дає можливість студенту навчитися самостійно 

вести пошук та опрацювання інформаційних джерел, систематизувати та 

узагальнювати матеріали, виявляти проблеми, дискусійні питання, проводити 

аналіз, вносити пропозиції, робити висновки. Представлення реферату на 

занятті дозволяє студенту сформувати навички виступу перед аудиторією, 

аргументування і відстоювання власної точки зору, вміння відповідати на 

питання. 

Етапи підготовки реферату: 

1. Студент самостійно обирає тему реферату з визначеної проблематики, а 

також може запропонувати свою тему. Вибір теми реферату, а також термінів 

його представлення узгоджується з викладачем. 

2. Первинне дослідження інформаційних джерел. 

3. Самостійне розроблення плану реферату. 

4. Отримання консультаційної допомоги викладача. 

5. Безпосередня робота над написанням реферату. 

6. Представлення реферату та його обговорення в групі. 

Оформлення реферату: текст реферату має бути набраний на комп'ютері 

(шрифт 14, інтервал – 1,5, поля – по 2 см (з правої сторони – 1,5 см)). Загальний 

обсяг – не більше 8-10 сторінок. Текст роботи слід розміщувати на одній 

сторінці стандартного аркуша А4. Номери сторінок проставляються у 

верхньому правому кутку або посередині сторінки зверху чи знизу. Титульний 

аркуш вважається першою сторінкою.  

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою 

потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, нормативних 

документів з обов'язковим посиланням на джерело. Для підготовки реферату 

рекомендується використовувати каталог періодичних видань, довідників і 

нормативних матеріалів.  
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Зміст роботи треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи 

повторень та непотрібних відступів від теми. В кінці реферату оформляють 

список використаної літератури. Презентація реферату проходить на занятті, де 

розглядається дана тема. Доповідь за темі реферату не повинна перевищувати 

10 хвилин. Контроль якості підготовки студентом реферату відбувається під час 

його представлення та обговорення в аудиторії на занятті. 

 

6. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ  

1. Шляхи створення центральних банків. 

2. Функції НБУ. 

3. Правовий статус НБУ. 

4. Характеристика НБУ як банку банків. 

5. Характеристика НБУ як емісійного центру. 

6. Характеристика НБУ як валютного органу. 

7. Характеристика НБУ як органу банківського нагляду. 

8. Характеристика НБУ як банку банків. 

9. Характеристика НБУ як банку держави. 

10. Характеристика НБУ як організатора міжбанківських розрахунків. 

11. Побудова банківської системи України. 

12. Доходи НБУ. 

13. Витрати НБУ. 

14. Роль НБУ в регулюванні готівкового грошового обігу. 

15. Роль НБУ в стабілізації грошової системи. 

16. Прогнозування грошової емісії НБУ. 

17. Сутність та задачі регулювання банківської діяльності та нагляду. 

18. Реєстрація комерційних банків. 

19. Ліцензування банківських операцій. 

20. Методи банківського нагляду. 

21. Поняття та суб’єкти грошово-кредитної політики. 

22. Характеристика цілей монетарної політики (стратегічних, проміжних 

тактичних). 

23. Місце монетарної політики в загальнодержавній економічній політиці. 

24. Політика обов’язкових резервних вимог. 

25. Сутність процентної політики. 

26. Політика рефінансування комерційних банків. 

27. Політика відкритого ринку. 

28. Політика підтримання курсу національної валюти. 

29. Регулювання імпорту та експорту капіталу. 

30. Сутність кредитів, що надаються НБУ комерційним банкам. 

31. Сутність і необхідність міжбанківських розрахунків. 

32. Характеристика системи електронних міжбанківських розрахунків НБУ 

(„СЕП”). 

33. Зміст та сутність валютної політики. 

34. Сутність валютного регулювання. 
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35. Методи валютного регулювання. 

36. Складання платіжного балансу країни, його зміст та використання в 

регулятивній діяльності НБУ. 

37. Сутність і види валютних обмежень. 

38. Сутність девальвації та ревальвації валют. 

39. Сутність дисконтної (облікової) політики. 

40. Сутність управління валютними резервами. 

41. Сутність валютних обмежень. 

42. Організація системи банківського регулювання та нагляду. 

43. Установлення і контроль економічних нормативів, що регламентують 

діяльність банків. 

44. Режим фінансового оздоровлення банків: сутність та умови застосування. 

45. Основні напрями регулювання НБУ діяльності комерційних банків. 

46. Участь НБУ у касовому обслуговуванні державного бюджету. 

47. Шляхи зменшення впливу уряду на центральний банк. 

48. Еволюція міжбанківських розрахунків в Україні. 

49. Операції репо. 

50. Структура управління НБУ. 

 

7. СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОГО КРОСВОРДУ 

Складання фінансових кросвордів дозволяє студентам більш глибоко 

засвоїти зміст тем, які включені до курсу «Центральний банк і грошово-

кредитна політика», ознайомитися з понятійним апаратом, зрозуміти сутність 

фінансових категорій і понять. 

Для складання кросворду необхідно отримати у викладача, який веде 

семінари, контрольні слова. Комплексний кросворд – охоплює всі теми курсу 

«Центральний банк і грошово-кредитна політика», містить не менше 30 

термінів; 1 контрольне слово. 

 

9. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ КРОСВОРДІВ: 

1. Це класичний кросворд. Він має бути компактним і відповідати основному 

правилу складання класичних кросвордів – слова можуть перетинатися, але не 

можуть мати суміжних клітин. 

2. Мова українська. 

3. Всі терміни повинні відповідати програмі курсу «Центральний банк і 

грошово-кредитна політика». 

4. Завдання до зашифрованих термінів повинні бути у вигляді їх повних 

визначень. Поруч у дужках подається правильна відповідь. 

5. Слова в кросворді мають бути вписані без скорочувань. 

6. Контрольне слово повинно перетинатися кросвордом . 

7. Кількість слів по вертикалі і по горизонталі повинна бути приблизно 

однаковою. 

8. Кросворд, набраний на комп’ютері (шрифт 14, інтервал 1,0), здається 

викладачеві в охайному вигляді за такою структурою: 
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9. СКЛАДАННЯ ТЕСТІВ 

Основні вимоги до складання тестів: 

 подається у надрукованому вигляді (14 шрифт, інтервал 1,0); 

 завдання охоплюють одну тему курсу (містять не менше 30 завдань); 

 якщо студент здає тематичний кросворд, тоді тема тестів і тематичного 

кросворду мають бути різними; 

 тестове питання не повинно бути визначенням та не може бути 

поставлене таким чином, щоб відповіді були “так” чи “ні”; 

 до одного питання повинно бути запропоновано не менше 4 варіантів 

відповідей. Правильними можуть бути як одна, так і кілька відповідей; при 

цьому правильні відповіді слід виділити іншим шрифтом або іншим кольором; 

 перелік відповідей на тест, надрукованих у стовпчик, подається на 

окремому аркуші. 

Контроль за виконанням кросвордів і тестів відбувається шляхом 

перевірки викладачем правильності їх виконання. 

 

 

10. ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ 

1. Як ви вважаєте, чи існує проблема незалежності Національного банку 

України від уряду? Аргументуйте свою позицію. 

2. Який вплив має уряд на формування грошово-кредитної політики в 

Україні? 

3. Чи в достатній мірі національне нормативно-правове поле захищає 

незалежність НБУ? 

4. Що би ви запропонували змінити в національному законодавстві для 

того, щоб зменшити вплив уряду на політику Національного банку України, чи 

є потреба в цих змінах? 

5. Розкрийте систему взаємозв’язків між грошово-кредитною політикою та 

фіскальною, бюджетною і валютною політикою в Україні. 

6. Як впливає регулювання норм обов’язкових резервів для комерційних 

банків на економіку України на сучасному етапі? 

Титульний лист; пуста сітка кросворда з проставленою нумерацією клітин; 

заповнена сітка кросворда з проставленою нумерацією клітин;  

перелік завдань повинен бути надрукований у стовпчик (із зазначенням у 

дужках поряд із завданням правильних відповідей);  

перелік відповідей, надрукованих у стовпчик (з відповідною нумерацією); 

список використаної літератури. 
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7. Які методи застосовує НБУ для скорочення готівкової маси в обігу? Чи 

вважаєте ви ці методи ефективними, і як це позначається на економіці в 

цілому? 

8. Як на вашу думку, валютна політика в Україні сприяє пожвавленню 

ділової активності чи ні? Аргументуйте відповідь. 

9. Як ви вважаєте, чи НБУ в процесі обслуговування зовнішнього боргу 

України, забезпечує макроекономічну стабільність в країні і в результаті 

обраної монетарної політики відбувається посилення мотивації зростання 

національного виробництва? Аргументуйте відповідь. 

10. Які умови функціонування українських комерційних банків? Чи 

відповідає політика НБУ основним вимогам стосовно центральних банків щодо 

комерційних банків? 

11. Які чинники визначають прибутковість комерційних банків в Україні? 

Яку роль відіграє НБУ в процесі підвищення мотивації комерційних банків? 

 

11. ТЕМИ НАУКОВИХ ЕСЕ 

1. Виникнення центральних емісійних банків та загальна 

характеристика їх статусу. 

2. Створення НБУ та його статус. 

3. Функції НБУ. 

4. Організаційні основи діяльності НБУ. 

5. Фінанси Національного банку України. 

6. Суть та роль грошово-кредитної політики. 

7. Інструменти грошово-кредитної політики НБУ. 

8. Політика обов’язкових резервних вимог. 

9. Політика рефінансування НБУ. 

10. Політика відкритого ринку НБУ. 

11. НБУ - центр готівкового обігу. 

12. Економічна сутність і необхідність міжбанківських розрахунків. 

13. Еволюція міжбанківських розрахунків в Україні. 

14. Система електронних платежів Національного банку України. 

15. Перспективи розвитку платіжної системи України. 

16. Обслуговування внутрішнього державного боргу. 

17. Курсова політика Національного банку України: сутність та умови 

забезпечення. 

18. Повноваження НБУ у сфері валютного контролю. 

19. Концептуальні основи платіжного балансу України. 

20. Принцип формування платіжного балансу. 

21. Міжнародне валютне співробітництво України. 

22. Регулювання банківської діяльності НБУ. 

23. Система банківського нагляду НБУ. 

24. Вільна тема (обирається студентом самостійно і погоджується із 

викладачем). 
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12. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Основні причини створення центральних емісійних банків. 

2. Статус, форми функціонування центральних банків світу. 

3. Організаційно-правові основи центральних банків світу. 

4. Характеристика європейської системи центральних банків. 

5. Співробітництво центральних банків з міжнародними фінансовими 

установами. 

6. Правова основа діяльності НБУ. 

7. Функції і завдання діяльності НБУ. 

8. Відкриття філій і представництв НБУ 

9. Повноваження та формування Ради Національного банку України. 

10. Організаційна структура НБУ. 

11. Характеристика операцій НБУ. 

12. Повноваження Правління НБУ. 

13. Фінансове забезпечення НБУ. 

14. Характеристика статей кошторису НБУ. 

15. Грошова база, контроль за нею з боку центрального банку. 

16. Роль НБУ в регулюванні готівкового обігу. 

17. Порядок ведення емісійних операцій. 

18. Організація роботи з готівкою в регіональних управліннях та 

установах НБУ. 

19. Система контролю справжності грошових знаків і монет. 

20. Загальні умови рефінансування банків. 

21. Механізм проведення кількісного тендеру розміщення кредитних 

ресурсів. 

22. Механізм проведення процентного тендеру розміщення кредитних 

ресурсів. 

23. Порядок надання кредиту “овернайт”. 

24. Порядок проведення операцій зворотного репо. 

25. Порядок проведення операцій прямого репо. 

26. Порядок проведення операцій СВОП. 

27. Емісія депозитних сертифікатів НБУ. 

28. Економічна сутність та значення стабілізаційних кредитів. 

29. Кореспондентські відносини між банківськими установами. 

30. Система електронних міжбанківських розрахунків. 

31. Характеристика діючої моделі платіжної системи. 

32. Місце центрального банку в організації розрахунково-клірингових 

систем. 

33. Економічна сутність та необхідність регулювання банківської 

діяльності. 

34. Принципи ефективного банківського регулювання. 

35. Державна реєстрація банків. 

36. Ліцензування банківської діяльності. 

37. Організація системи банківського нагляду в системі НБУ. 
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38. Мета і сфера банківського нагляду. 

39. Нормативні акти, що регламентують діяльність банківського нагляду. 

40. Форми здійснення наглядових та регулятивних функцій. 

41. Контроль за дотриманням банками вимог наглядових органів. 

42. Організація безвиїзного нагляду. 

43. Порядок проведення інспекційних перевірок. 

44. Застосування заходів впливу до банківських установ при порушенні 

банківського законодавства. 

45. Обслуговування внутрішнього боргу з боку НБУ. 

46. Форми розміщення облігацій внутрішньої державної позики. 

47. Основні функції і завдання НБУ у сфері розміщення ОВДП. 

48. Умови проведення аукціонів з розміщення ОВДП, 

49. Розміщення ОВДП з фіксованим рівнем дохідності. 

50. Проведення операцій з купівлі-продажу державних цінних паперів на 

відкритому та позабіржовому ринку. 

51. Повноваження центрального банку в обслуговуванні зовнішнього 

боргу держави. 

52. Сутність понять “монетарна політика” і “грошово-кредитна політика”. 

53. Сучасний монетаризм і грошово-кредитне регулювання економіки. 

54. Попит і пропозиція на гроші. 

55. Вплив монетарної політики на грошовий ринок і грошовий обіг. 

56. Інституційні засади проведення монетарної політики. 

57. Характеристика основних об’єктів монетарної політики. 

58. Типи стратегій монетарної політики. 

59. Цілі монетарної політики. 

60. Методи та інструменти монетарної політики. 

61. Процентна політика НБУ. 

62. Обов’язкові резервні вимоги як інструмент грошово-кредитної 

політики. 

63. Дисконтна та дивізна валютні політики. 

64. Економічна сутність, цілі та завдання валютної політики. 

65. Структура золотовалютного резерву. 

66. Методи управління золотовалютними резервами. 

67. Основні засади проведення валютного регулювання в Україні. 

68. Повноваження НБУ у сфері валютного регулювання. 

69. Суб’єкти валютного регулювання. 

70. Економічна сутність, принципи проведення валютного контролю. 

71. Організація валютного ринку. 

72. Основні заходи впливу при порушенні валютного законодавства. 

73. Інструменти валютного регулювання. 

74. Операції НБУ з банківськими металами. 

75. Види процентних ставок, що встановлює НБУ. 

76. Класифікація операцій рефінансування. 

77. Принципи складання платіжного балансу. 
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78. Методи прогнозування платіжного балансу. 

79. Економічна сутність платіжного балансу та його структура. 

80. Умови застосування різних типів монетарної політики. 

81. Характеристика економічних нормативів діяльності банківських 

установ. 

82. Характеристика суб’єктів кошторисної відповідальності. 

83. Стратегії валютної політики. 

84. Взаємозв’язок і взаємозалежність між мультиплікаторами, нормою 

обов’язкового резервування та обсягом грошової маси в обігу. 

85. Повноваження НБУ у сфері проведення фінансового моніторингу 

банків. 

86. Організаційна структура банківського нагляду. 

87. Внутрішній фінансовий моніторинг як складова системи контролю за 

легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. 

88. Організація внутрішнього фінансового моніторингу в банківських 

установах. 

89. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії відмиванню 

доходів, одержаних злочинним шляхом. 

90. Фінансовий моніторинг у системі економічних категорій. 
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13. ГЛОСАРІЙ 

Адекватність контролю - відповідність контролю специфічним конкретним умовам та 

індивідуальному принципу з урахуванням планів і службових посад окремих керівників та їх 

особистих якостей, що необхідні для підвищення результативності й ефективності дій. 

Акредитив - форма розрахунків, при якій банк емітент за дорученням свого клієнта 

(заявника акредитива) зобов'язаний: - виконати платіж третій особі (бенефіціару) за 

поставлені товари, виконані роботи та надані послуги; - надати повноваження іншому 

(виконуючому) банку здійснити цей платіж. 

Активи банку - це накопичені протягом діяльності банку ресурси, які в майбутньому 

приносять економічну вигоду і призводять до припливу грошових коштів на банківську 

установу. 

Андеррайтинг - купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх 

перепродажем інвесторам; укладання договору про гарантування повного або часткового 

продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за 

фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов'язку 

робити все можливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов'язання 

придбати будь-які цінні папери, що не були продані. 

Аудит банку - це визначення стану банку на основі перевірки правильності складання 

та підтвердження достовірності балансу, обліку прибутків та збитків, аналізу стану обліку, 

відповідність обліку та дій банку вимогам чинного законодавства, дотримання рівності прав 

акціонерів (учасників) при розподілу дивідендів, голосуванні, наданні прав на придбання 

нових акцій тощо та підготовка висновків для надання інформації керівництву, акціонерам 

(учасникам) банку та іншим користувачам. 

Аудитор - особа, яка уповноважена проводити аудиторську перевірку. 

Аудиторська перевірка - система засобів перевірки документів інформаційної 

системи, облікових записів, статистичних матеріалів, а також контроль за достовірністю 

виконання необхідних процедур, зазначених в даному Положенні. 

Афілійована особа банку - будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь 

або яка має істотну участь у банку. 

Банк - 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 і ведення банківських рахунків фізичних та 

юридичних осіб. 

Банк з іноземним капіталом - банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б 

одному нерезиденту, перевищує 10 відсотків. 

Банки-кореспонденти - банки, які встановили між собою кореспондентські відносини 

з відкриттям кореспондентського рахунку. 

Банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних 

осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний 

ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. 

Банківська ліцензія - документ, який видається Національним банком України в 

порядку і на умовах, визначених у цьому Законі, на підставі якого банки мають право 

здійснювати банківську діяльність. 

Банківське регулювання - одна із функцій Національного банку України, яка полягає 

у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи 

банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за 

порушення банківського законодавства. 

Банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-

яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження 
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строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення 

заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми. 

Банківський нагляд - система контролю та активних впорядкованих дій 

Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими 

особами, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність, 

законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності 

банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку. 

Банківський платіжний інструмент - засіб, що містить реквізити, які ідентифікують 

його емітента, платіжну систему, в якій він використовується, та, як правило, держателя 

цього банківського платіжного інструмента. За допомогою банківських платіжних 

інструментів формуються відповідні документи за операціями, що здійснені з використанням 

банківських платіжних інструментів, на підставі яких проводиться переказ грошей або 

надаються інші послуги держателям банківських платіжних інструментів. 

Банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені 

(афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що 

мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. 

Банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, 

зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість 

здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів. 

Біржовий ринок - оптовий ринок цінних паперів з обмеженим колом відомих 

учасників, для яких установлені правила допуску до торгівлі цінними паперами, правила 

здійснення біржових угод та процедури вирішення спірних питань. 

Борговий цінний папір - цінний папір, за яким емітент несе зобов'язання повернути у 

визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність, та сплатити доход чи надати інші 

майнові права, за винятком прав на участь в управлінні справами емітента. 

Боргові зобов'язання уряду України 

випущені ним цінні папери, інші зобов'язання у грошовій формі, гарантовані урядом 

україни, а також одержані ним кредити. 

Валютна позиція - співвідношення вимог та зобов'язань банку в іноземній валюті. При 

їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності - відкритою. Відкрита позиція є 

короткою у разі, якщо обсяг зобов'язань по проданій валюті перевищує обсяг вимог, і 

довгою, якщо обсяг вимог по купленій валюті перевищує обсяг зобов'язань. 

Валютні операції - операції з переходом права власності на валютні цінності за 

винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; операції, пов'язані 

з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу; операції, 

пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, 

переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей. 

Валютні цінності - матеріальні об'єкти, визначені законодавством України про 

валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин. 

Відкритий ринок - ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних 

паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичальниками, і коли кошти 

внаслідок продажу цінних паперів на такому ринку надходять на користь держателя цінних 

паперів, а не їх емітента. Використовується центральними банками для купівлі-продажу, як 

правило, короткострокових державних цінних паперів з метою регулювання грошової маси. 

Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внаслідок продажу - 

зменшується. 

Вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України 

або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на 

договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і 

підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. 
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Внутрішній аудит банку - це незалежна оцінка системи внутрішнього контролю, 

встановленого у комерційному банку. Головна увага внутрішнього аудиту зосереджена на 

аналізуванні інформаційної системи, включаючи систему бухгалтерського обліку і супутніх 

видів контролю, вивченні фінансової та операційної інформації, дослідженні економічності 

та ефективності операцій. 

Внутрішній контроль в банку - це сукупність процедур, які забезпечують 

достовірність та повноту інформації, яка передається керівництву банку, дотримання 

внутрішніх та зовнішніх нормативних актів при здійсненні операцій банку, збереження 

активів банку і його клієнтів, оптимальне використання ресурсів банку, управління 

ризиками, забезпечення чіткого виконання розпоряджень органів управління банку в 

досягненні мети, яка поставлена в стратегічних та інших планах банку. 

Грошовий сурогат - будь-які документи у вигляді грошових знаків, що відрізняються 

від грошової одиниці України, випущені в обіг не Національним банком України і 

виготовлені з метою здійснення платежів в господарському обороті, крім валютних 

цінностей. 

Грошово-кредитна політика - комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, 

направлених на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення 

стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання 

платіжного балансу. 

Девізна валютна політика - політика регулювання валютного курсу шляхом купівлі і 

продажу іноземної валюти. 

Депозитарій Національного банку - це структурні підрозділи Національного банку, 

які проводять депозитарну діяльність і можуть здійснювати кліринг і розрахунки за 

договорами щодо операцій з цінними паперами. 

Депозитарний облік (або депо-облік) - облік цінних паперів за рахунками власників 

(утримувачів) державних цінних паперів у зберігачів або облік за рахунками в цінних 

паперах, який здійснює депозитарій для зберігачів та емітентів. 

Державний реєстр банків - реєстр, що ведеться Національним банком України і 

містить відомості про державну реєстрацію усіх банків. 

Державні цінні папери - це визначені законодавством боргові зобов'язання, що 

емітуються державою в особі її уповноважених органів та в порядку, визначеному чинним 

законодавством України. 

Дисконтна валютна політика - зниження або підвищення Національним банком 

України процентних ставок за кредит з метою регулювання попиту і пропозиції на 

позичковий капітал. 

Ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість 

зробити висновок про професійні та управлінські здібності такої особи, її порядність та 

відповідність її діяльності вимогам закону. 

Економічні нормативи - показники, що встановлюються Національним банком 

України і дотримання яких є обов'язковим для банків. 

Зворотне репо - це договір про продаж Національним банком із свого портфеля 

державних цінних паперів з одночасним зобов'язанням зворотного їх викупу в банків за 

обумовленою ціною на обумовлену дату. 

Зовнішній аудит - це перевірка, що здійснюється незалежними висококваліфікованими 

спеціалістами в галузі аудиту, контролю та аналізу фінансово-господарської діяльності на 

підставі наявності відповідного сертифіката на право здійснення аудиторської діяльності. 

Золотовалютний резерв - резерви України, відображені у балансі Національного 

банку України, що включають в себе активи, визнані світовим співтовариством як 

міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків. 

Істотна участь - пряме або опосередковане, самостійно або спільно з іншими особами 

володіння 10 і більше відсотками статутного капіталу або права голосу придбаних акцій 
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(паїв) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість вирішального 

впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи. 

Казначейські зобов'язання - боргові цінні папери, що емітуються державою в особі її 

уповноважених органів, розміщуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та 

юридичних осіб і засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету та 

дають право на отримання фінансового доходу або інші майнові права, відповідно до умов їх 

випуску. 

Капітал банку - залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його 

зобов'язань. 

Капітал регулятивний (власні кошти) - складається з основного та додаткового 

капіталу, зваженого на ризики, що визначаються нормативно-правовими актами 

Національного банку України. 

Капітал статутний - сплачений та зареєстрований підписний капітал. 

Кількісний тендер - тендер, на якому Національний банк наперед установлює ціну 

(процентну ставку), за якою банки можуть одержати кредити рефінансування. Сума коштів, 

що пропонується для рефінансування, може оголошуватися або не оголошуватися. 

Клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами. 

Кліринг - процедура періодичного взаємозаліку за зобов'язаннями учасників 

розрахунків певної платіжної системи, що включає процес отримання, сортування та 

розподілу розрахункових документів кожного учасника розрахунків, а також визначення 

остаточного розрахункового сальдо. 

Контроль - безпосереднє або опосередковане володіння часткою в юридичній особі, 

одноосібне або разом з іншими особами, що презентує еквівалент 50 чи більше відсотків 

статутного капіталу або голосів юридичної особи, або можливість справляти вирішальний 

вплив на управління, або діяльність юридичної особи на основі угоди або будь-яким іншим 

чином. 

Конфлікт інтересів - це будь-який вид стосунків, який не відповідає інтересам банку 

або може перешкоджати об'єктивному виконанню обов'язків відповідальної особи. 

Кореспондентський рахунок - рахунок, який відкривається банку (філії) для обліку 

коштів та проведення розрахунків, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого 

банку на підставі укладеного договору. 

Кореспондентський рахунок ЛОРО - кореспондентський рахунок, який відкриває 

банк банку-кореспонденту та за яким банк здійснює операції списання і зарахування коштів 

згідно з чинним законодавством України та укладеним договором. У банку-кореспонденті 

цей рахунок є кореспондентським рахунком НОСТРО. 

Кошти - гроші у національній або іноземній валюті чи їх еквівалент. 

Кредит "овернайт" - кредит, який наданий банку Національним банком за визначеною 

процентною ставкою через постійно діючу лінію рефінансування строком на один робочий 

день під забезпечення державних цінних паперів за умови укладення генерального 

кредитного договору між банком і Національним банком. 

Кредитор банку - юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені 

вимоги до боржника щодо його майнових зобов'язань. 

Кредитор останньої інстанції - це, як правило, Національний банк України, до якого 

може звернутися банк або інша кредитна установа для отримання рефінансування у разі 

вичерпання інших можливостей рефінансування. Національний банк України має право, але 

не зобов'язаний, надавати кредити для рефінансування банку, якщо це не тягне за собою 

ризиків для банківської системи. 

Ліквідатор - юридична або фізична особа, яка здійснює функції щодо припинення 

діяльності банку та задоволення вимог кредиторів. 
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Ліквідаційна маса - усі види майнових активів (майно та майнові права) банку, які 

належать йому на праві власності на день відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в 

ході ліквідації. 

Ліквідація банку - процедура припинення функціонування банку як юридичної особи 

відповідно до положень цього Закону. 

Металеві рахунки - рахунки, які відкриваються уповноваженими банками України для 

обліку операцій, що здійснюються з банківськими металами. 

Міжбанківські розрахунки - безготівкові розрахунки між банками, що обумовлені 

виконанням платежів клієнтів або власними зобов'язаннями одного банку перед іншим. 

Мораторій - зупинення виконання банком майнових зобов'язань і зобов'язань щодо 

сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких настав до дня 

введення мораторію, та зупинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих 

зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), 

застосованих до прийняття рішення про введення мораторію. 

Неплатоспроможність банку - неспроможність банку своєчасно та в повному обсязі 

виконати законні вимоги кредиторів через відсутність коштів або зменшення розміру 

капіталу банку до суми, що становить менше однієї третини мінімального розміру 

регулятивного капіталу банку. 

Норматив резервування - установлене Правлінням Національного банку України 

процентне співвідношення між сумою обов'язкових резервів та загальною сумою 

банківських пасивів, до яких застосовуються резервні вимоги. 

Нормативно-правові акти Національного банку України - нормативно-правові 

акти, що видаються Національним банком України у межах його повноважень на виконання 

цього та інших законів України. 

Облікова ставка Національного банку України - виражена у відсотках плата, що 

береться Національним банком України за рефінансування комерційних банків шляхом 

купівлі векселів до настання строку платежу по них і утримується з номінальної суми 

векселя. Облікова ставка є найнижчою серед ставок рефінансування і є орієнтиром ціни на 

гроші. 

Операція репо - це операція з цінними паперами, що складається з двох частин і для 

здійснення якої укладається договір між учасниками ринку (Національним банком та 

банками) про продаж/купівлю державних цінних паперів на певний строк із зобов'язанням 

зворотного їх продажу/купівлі у визначений строк за обумовлену договором ціну. 

Основні засади грошово-кредитної політики - комплекс змінних індикаторів 

фінансової сфери, що дають можливість Національному банку України з допомогою 

інструментів (засобів та методів) грошово-кредитної політики здійснювати регулювання 

грошового обігу та кредитування економіки з метою забезпечення стабільності грошової 

одиниці України як монетарної передумови для економічного зростання і підтримки 

високого рівня зайнятості населення. 

Офіційне видання Національного банку України - спеціальне друковане видання, 

визначене Національним банком України як офіційне і зареєстроване в установленому 

порядку, в якому публікуються нормативно-правові акти Національного банку України, а 

також інформаційно-аналітичні, статистичні та інші матеріали, огляди стану банківської 

системи України, валютного і фінансового ринків тощо. 

Офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений Національним 

банком України як уповноваженим органом держави. 

Період резервування - визначений термін (кількість днів), протягом якого 

резервуються та зберігаються на кореспондентському рахунку банку або на окремому 

рахунку в Національному банку України зарезервовані банком кошти. 

Підрозділ банку - структурна одиниця банку, що не має статусу юридичної особи і 

виконує функції, визначені банком. 
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Платіжний баланс - співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих 

країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду. 

До платіжного балансу входять розрахунки за зовнішньою торгівлею, послугами, 

неторговими операціями, доходи від капіталовкладень за кордоном, торгівлі ліцензіями, від 

фрахтування та обслуговування кораблів, туризму, утримання дипломатичних і торгових 

представництв за кордоном, грошові перекази окремих осіб, виплати іншим країнам за 

позики тощо. Платіжний баланс включає рух капіталів: інвестиції та кредити. 

Позабіржовий ринок - ринок з необмеженою кількістю учасників, на якому правила 

здійснення угод з купівлі/продажу цінних паперів та вирішення спірних питань регулюються 

чинним законодавством України. 

Портфель державних цінних паперів - усі види державних цінних паперів, що на 

правах власності належать Національному банку або банкам і обліковуються на їх депо-

рахунках у депозитарії; 

Постійно діюча лінія рефінансування - оперативне надання Національним банком 

банкам-позичальникам кредитів у разі виникнення в них потреби підтримки ліквідності за 

умови виконання зазначених у цьому Положенні вимог Національного банку. 

Представництво банку - територіальне відокремлений структурний підрозділ банку, 

що не здійснює банківську діяльність. 

Процентний дохід за операціями репо - це дохід, що отримує покупець державних 

цінних паперів (той, хто надає кошти) у разі здійснення операції репо і який визначається як 

різниця між ціною зворотного продажу (викупу) державних цінних паперів та ціною їх 

купівлі; 

Процентний тендер - тендер, під час оголошення якого Національний банк пропонує 

суму коштів для рефінансування, а банки у своїх заявках до Національного банку, крім суми 

очікуваного кредиту, пропонують ціну (процентну ставку), за якою вони погоджуються 

одержати кредит. 

Процентні витрати - це витрати продавця державних цінних паперів (того, хто 

отримує кошти) у разі здійснення операції репо, які визначаються як різниця між ціною 

зворотної купівлі державних цінних паперів і ціною їх продажу. 

Пруденційний нагляд - це система банківського нагляду, при якій головна увага 

органів нагляду зосереджується на регулярному проведенні оцінки загального фінансового 

стану, результатів діяльності та якості керівництва. Методика пруденційного нагляду вивчає 

дотримання банком вимог чинного законодавства, нормативних актів Національного банку 

України, економічних нормативів тощо. 

Пряме репо - це договір про купівлю Національним банком державних цінних паперів 

із портфеля банку з подальшим зобов'язанням цього банку викупити ці державні цінні 

папери за обумовленою ціною на обумовлену дату. 

Рахунки депо-обліку (далі - депо-рахунки) - рахунки, які використовуються для 

обліку державних цінних паперів конкретних утримувачів у депозитарії. 

Реорганізація банку - злиття, приєднання, виділення, поділ банку, перетворення його 

організаційно-правової форми, наслідком яких є передача, прийняття його майна, коштів, 

прав та обов'язків правонаступникам. 

Рефінансування банків - це надання Національним банком кредитів банкам під 

відповідне забезпечення. 

Ризик банківської діяльності - можливість зазнати втрат у разі виникнення 

несприятливих для банку обставин, неправомірних або навмисних дій його працівників. 

Розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, 

здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону 

призвели до зміни права власності на активи. 

Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) - 

загальнодержавна платіжна система, що забезпечує здійснення розрахунків між 
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банківськими установами, органами державного казначейства на території України із 

застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту 

інформації. 

Системоутворюючий банк - банк, зобов'язання якого становлять не менше 10 

відсотків від загальних зобов'язань банківської системи. 

Спеціальні права запозичення (СПЗ) - міжнародний резервний актив, створений 

МВФ з метою доповнення існуючих міжнародних резервних активів, який являє собою 

"кошик" із п'яти валют, склад яких переглядається кожні п'ять років. Вартість спеціальних 

прав запозичення визначається щоденно. 

Споріднена особа - юридична особа, яка має спільних з банком власників істотної 

участі. 

Стабілізаційний кредит - кредит Національного банку, що може надаватися банку на 

підтримку здійснення заходів фінансового оздоровлення для забезпечення його ліквідності 

на визначений Правлінням Національного банку строк. 

Ставки рефінансування Національного банку України - виражена у відсотках плата 

за кредити, що надаються комерційним банкам, яка встановлюється Національним банком 

України з метою впливу на грошовий оборот та кредитування. Національним банком 

України встановлюються облікова та ломбардна процентні ставки. 

Тендер Національного банку - це форма задоволення попиту на грошові кошти при 

рефінансуванні, яка передбачає надання Національним банком кредитів банкам, що 

потребують підтримання ліквідності через відбір за встановленими критеріями. 

Територіальні управління Національного банку - філії Національного банку 

України та Операційне управління Національного банку України. 

Тимчасова адміністрація - процедура, що застосовується Національним банком 

України при здійсненні банківського нагляду за обставин, передбачених Законом „Про банки 

і банківську діяльність”. 

Тимчасовий адміністратор - фізична або юридична особа, що призначається 

Національним банком України для здійснення тимчасової адміністрації. 

Уповноважена особа банку - особа, яка на підставі статуту чи угоди має 

повноваження представляти банк та вчиняти від його імені певні дії, що мають юридичне 

значення. 

Уповноважений банк - банк України, який отримав ліцензію Національного банку 

України на право здійснення операцій із валютними цінностями. 

Учасники банку - засновники банку, акціонери банку, який є акціонерним 

товариством, учасники банку, який є товариством з обмеженою відповідальністю, і пайовики 

кооперативного банку. 

Філія банку - відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу 

юридичної особи і здійснює банківську діяльність від імені банку.  

Центральна розрахункова палата (ЦРП) - установа Національного банку України, 

яка забезпечує функціонування СЕП у цілому, ведення бази даних для ІПС щодо 

електронних міжбанківських розрахунків, виконаних через СЕП, а також здійснює функції 

РП для банківських установ м. Києва та Київської області, обслуговує інші віртуальні 

банківські регіони. 

Ціна зворотної купівлі (щодо конкретної операції репо) - це сума коштів, яка 

сплачується продавцем у день зворотної купівлі за відповідні державні цінні папери, що 

повернені покупцем. 

Ціна купівлі (щодо конкретної операції репо) - це сума коштів, яка сплачується 

покупцем на дату купівлі за отримані від продавця державні цінні папери, що є предметом 

операції репо. 

Цінова стабільність - утримання системи цін на певному рівні шляхом підтримки 

стабільного курсу грошової одиниці України. 
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