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Вступ 

 

На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах трансформації 

національної економіки, серед проблем, пов'язаних з виходом України 

із кризового стану, важливе місце посідає формування ефективної бан-

ківської системи. 

Становлення та розвиток банківської системи тісно пов'язане зі ство-

ренням ефективного механізму управління банківською діяльності, дієвої 

системи регулювання і контролю банківських операцій, що, у свою чергу, 

потребує глибокого вивчення основ сучасної банківської справи, дослі-

дження сутності й особливостей надання різноманітних банківських послуг, 

дослідження та врахування міжнародного досвіду, а також перспектив-

них можливостей розвитку фінансово-кредитної системи в цілому. 

Успішне функціонування банківської системи України значною мірою 

залежить від кваліфікації та знань банківських працівників. Для набуття 

необхідних знань, умінь і навичок необхідною є самостійна робота, яка 

містить вивчення навчальної, наукової, періодичної та нормативно-

правової літератури з навчальної дисципліни; засвоєння термінології, 

виконання тестів та навчальних завдань, написання науково-дослідних 

робіт. 

До методичних рекомендацій із самостійної роботи студентів з на-

вчальної дисципліни "Банківська система" включено перелік теоретич-

них проблем за кожною темою; проблемні питання; питання для само-

контролю; завдання для самостійного розв'язання, тестові запитання; ре-

комендовану літературу. 
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Змістовий модуль 1. 

Структурні компоненти банківської системи  

 

Тема 1. Теоретичні засади організації банківської системи: 

сутність, принципи побудови, функції 

 

Основні теоретичні проблеми, які необхідно розглянути: 

1. Еволюція банківської діяльності. 

2. Сутність банківської системи та її інституціональна структура. 

3. Особливості побудови банківських систем у різних країнах. 

4. Роль банківської системи в економічному розвитку країни.  

 

Питання для обговорення: 

1. Особливості виникнення банківської діяльності.  

2. Визначення, цілі та напрями розвитку вітчизняної банківської сис-

теми.  

3. Функції сучасних банків. 

4. Проблеми та перспективи розвитку вітчизняної банківської сис-

теми. Визначення рівня розвитку банківської системи України та країн 

Європи. 

5. Порівняльна характеристика одно- та дворівневої банківських 

систем на прикладах різних країн. 

6. Особливості банківської системи у Харківській області. 

 

Методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу 

У ході розгляду теоретичного матеріалу слід повторити основні ка-

тегорії та поняття, які розглядалися на лекції, потім доцільно перейти 

до роботи з рекомендованою літературою та нормативно-законодавчими 

актами. У результаті вивчення теми студент повинен знати основні етапи 

виникнення банків, їхні функції, інституціональну структуру банківської 

системи, а також особливості побудови банківських систем різних країн 

світу. 

 

Загальні методичні рекомендації 

Банківська діяльність становить набір посередницьких опера-

цій на грошовому ринку, виконання яких дозволено законом лише 
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під особливим наглядом держави спеціальними інституціями, які нази-

вають банками. 

Банківська система – це складова частина фінансової системи краї-

ни, що підпадає під загальну дію економічних законів, які діють у грома-

дянському суспільстві. Вона становить сукупність різних за організаційно-

правовою формою та спеціалізацією національних банківських установ, 

що існують у межах єдиної фінансової системи та єдиного грошово-кредит-

ного механізму в певний проміжок часу. Банківська система є цілісним 

механізмом, що взаємодіє з іншими системними структурами фінансового 

ринку, а також як його підсистема утворює більш загальне об'єднання – 

економічну систему загалом. 

Умовами нормального функціонування банківської системи є: 

1) достатня кількість у країні дієвих банків і кредитних установ. Сис-

тему слід розглядати як таку, що постійно розвивається і кількісно та якіс-

но змінюється; 

2) відсутність у системі зайвих елементів, тобто банківських уста-

нов, які не приступили до виконання банківських операцій у встанов-

лені терміни, не мають належним чином оформлених ліцензій на здій-

снення банківських операцій або утворені не відповідно до чинного за-

конодавства; 

3) наявність центрального банку, який є основним координатором 

кредитних інститутів і ефективно виконує функції управління грошово-

кредитними та фінансовими процесами в економіці; 

4) існування разом із центральним банком найрізноманітніших бан-

ків, які охоплюють усі сфери національної економіки й зовнішньоеконо-

мічні зв'язки, здійснюють широкий діапазон банківських операцій і фінан-

сових послуг для юридичних та фізичних осіб; 

5) діяльність банків і кредитних установ, які не обмежуються акуму-

ляцією й розподілом коштів підприємств, організацій, а сприяють накопи-

ченню капіталу, активно втручаються в усі сфери економіки. 

Банк – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має 

виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесено  

до Державного реєстру банків. 

Банківська ліцензія – документ, який видає Національний банк 

України в установленому порядку, відповідно до Закону України 

"Про банки і банківську діяльність", та на основі якого банки та філії 

іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність. Метою 
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надання банківської ліцензії є нормативне регулювання банківської 

діяльності, підвищення надійності та стабільності банківської системи 

України й забезпечення захисту інтересів вкладників і кредиторів 

банків.  

Банківська системи України є дворівневою. Її верхній рівень пред-

ставлено Національним банком України (НБУ), який є головним бан-

ківським інститутом держави та відповідає за управління всією грошово-

кредитною системою. Нижній рівень – це банки різних форм власності, 

спеціалізації й територіального рівня: державні банки, спеціалізовані 

банки, універсальні банки, філії іноземних банків. 

Банківську діяльність в Україні здійснюють вітчизняні банки, банки  

з іноземним капіталом, банки зі 100-відсотковим іноземним капіталом. 

Банк із іноземним капіталом – банк, у якому частка капіталу,  

що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 

ніж 10 %. 

Разом із поняттям "банк з іноземним капіталом" НБУ виокремлює 

поняття "іноземний банк", головними ознаками якого є розташування 

центру ухвалення стратегічних рішень за кордоном і контроль за інозем-

ними власниками. 

Наявність в економіці будь-якої держави значних обсягів іноземного 

капіталу є ознакою макроекономічної стабільності, високого рівня довіри 

інвесторів до її законодавчої, виконавчої, судової гілок влади. Разом із тим, 

перспективи та наслідки функціонування іноземного капіталу у вітчиз-

няному банківському секторі неоднозначні.  

Мета іноземних інвесторів – не підвищувати добробут населення 

країни об'єкта інвестицій, а максимізувати прибуток для своїх власників 

та акціонерів. 

До основних показників, які характеризують стан банківської сис-

теми, належать: розмір активів, капіталу, зобов'язань, чистого прибутку; 

рентабельність активів та капіталу банку. 

Активи банку – ресурси банку та кошти, що класифікують за на-

прямами розміщення та використання з метою отримання прибутку й під-

тримання ліквідності банку. Активи банку відображають в активі балансу 

банку та містять: кошти в касі банку, кошти на кореспондентських 

рахунках, кошти в резервних фондах банку, надані кредити юридичним  

i фізичним особам, надані міжбанківські кредити, державні облігації, цінні 
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папери, вкладення у факторингові та лізингові операції, дебітори; кошти, 

вкладені у спільну господарську діяльність та ін. 

Пасиви банку – це джерела утворення коштів банку у вигляді 

власних, залучених і запозичених коштів для здійснення кредитних 

та інших активних операцій. Пасиви банку відображають у пасиві балан-

су банку та містять: власний капітал та зобов'язання.  

Капітал банку – кошти; спеціально створені фонди та резерви, 

призначені для забезпечення фінансової стійкості, комерційної та госпо-

дарської діяльності, відшкодування можливих збитків, і такі, які пере-

бувають у користуванні банку. 

Зобов'язання банку – це заборгованість банку, яка виникла внас-

лідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до змен-

шення ресурсів банку, що втілюють у собі економічні вигоди. Зобов'я-

зання банку стосуються коштів клієнтів та інших банків, тимчасово залу-

чених у вигляді кредитів і депозитів за відповідну плату, та іншої 

кредиторської заборгованості банку, що утворюється у процесі його 

діяльності. 

Метою аналізу прибутку та рентабельності банку є виявлення ос-

новного центру прибутковості банку та чинників, які впливають на збіль-

шення величини прибутку й підвищення рентабельності банку на основі 

ефективного управління доходами та витратами. 

Прибуток банку – перевищення доходів банку над витратами. 

Прибуток банку формується у результаті здійснення кредитних, розра-

хункових, грошових операцій та інших видів діяльності банку. 

Доходи банку складаються з: відсотків за надані кредити; відсотків, 

сплачених банками-кореспондентами; плати за розрахункове та касове 

обслуговування клієнтів; позитивної курсової різниці від операцій в іно-

земній валюті; доходів від операцій із цінними паперами; доходів від фак-

торингових, лізингових, трастових операцій, інформаційних, консульта-

ційних послуг; відшкодування клієнтами поштових, телеграфних витрат; 

доходів від участі в діяльності інших організацій та ін. 

Витрати банку складаються з: виплати відсотків за пасивними 

операціями (за поточними та депозитними рахунками, облігаціями, депо-

зитними сертифікатами); плати за кредитні ресурси, отримані від інших 

банків і від центрального банку; оплати послуг з кореспондентських від-

носин; комісії за операціями з іноземною валютою; витрат на інкасацію 

виручки; оплати послуг (обчислювальних центрів, аудиторських, поштових, 
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телеграфних); витрат на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів; 

витрат на рекламу; амортизаційних відрахувань основних фондів; ви-

трат, пов'язаних із виготовленням і впровадженням платіжно-розрахун-

кових документів; платежів зі страхування майна та діяльності банків; ви-

трат на утримання апарату; інших витрат (збитків від списання безнадій-

ної заборгованості клієнтів, штрафів, сплачених за порушення правил 

ведення операцій тощо). 

Балансовий прибуток банку – це загальна сума прибутку від усіх 

видів діяльності банку, яка відображається в балансі.  

Чистий прибуток банку – прибуток, що залишився після сплати по-

датків. Його використовують для виплати дивідендів, формування резерв-

ного фонду, фонду розвитку, матеріального стимулювання. 

Відносним показником економічної ефективності, який відображає 

рівень ефективності використання ресурсів і капіталу банку, є показник 

рентабельності. Основними показниками, що характеризують рентабель-

ність банківської діяльності, є показники рентабельності активів (ROA – 

Return on Assets) та рентабельності капіталу (ROE – Return on Equity). 

Рентабельність активів – показник рентабельності використання 

активів банку. Його розраховують як відношення чистого прибутку банку 

на звітну дату до вартості використовуваних банком активів за відпо-

відний період і виражають у відсотках. 

Цей показник відображає внутрішню політику банку, професіона-

лізм його менеджерів, які підтримують оптимальну структуру активів і па-

сивів з позиції доходів і витрат. Тому у світовій практиці багато спеціаліс-

тів вважають показник ROA найкращим показником для оцінювання 

ефективності роботи менеджерів банку. Банк ефективно використовує 

наявні ресурси в тому разі, коли значення показника ROA не менше  

ніж 1 %. 

Рентабельність капіталу – показник рентабельності використання 

капіталу банку. Його розраховують як відношення прибутку банку після 

оподаткування на звітну дату до вартості балансового капіталу за від-

повідний період і виражають у відсотках. 

Коефіцієнт ROE показує, скільки чистого прибутку припадає на 1 грн 

капіталу банку і характеризує економічну віддачу капіталу. У світовій 

практиці норма прибутку на капітал (ROE) є основним показником ефек-

тивності діяльності банку. Вважають, що банк працює ефективно в тому 

разі, коли значення показника ROE не менше ніж 15 %. 
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Теми фіксованих виступів та есе 

1. Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах рин-

кової трансформації. 

2. Фінансовий механізм підвищення ефективності функціонування 

банків. 

3. Підвищення ефективності діяльності Національного банку України. 

4. Організаційно-економічні аспекти підвищення ефективності функ-

ціонування банку. 

5. Організація управління регіональною мережею банку. 
 

Рекомендована література 

Враховуючи специфіку самостійного опрацювання навчального мате-

ріалу, варто звернути увагу на викладення матеріалу у джерелах [1 – 3; 

5 – 7; 10; 13 – 15]. Також потрібно розглянути законодавчі та нормативні 

акти з цієї теми [30; 33]. 
 

Завдання для перевірки знань 

Тести  

1. Банківська система України складається з банківських установ: 

а) одного рівня; 

б) двох рівнів; 

в) трьох рівнів; 

г) правильна відповідь відсутня. 

2. В Україні існують банківські об'єднання таких типів: 

а) банківська холдингова група; 

б) банківська корпорація; 

в) фінансова холдингова група; 

г) усі відповіді правильні. 

3. Банк вважається спеціалізованим ощадним банком, якщо: 

а) понад 50 % активів є активами одного типу; 

б) понад 50 % пасивів є пасивами одного типу; 

в) понад 70 % активів є активами одного типу; 

г) понад 70 % пасивів є пасивами одного типу. 

4. Характерні риси банківської системи: 

а) динамічність; 

б) дворівнева будова; 

в) саморегуляція; 

г) усі відповіді правильні. 
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5. Банківська система – це: 

а) законодавчо визначена самостійна система фінансових посеред-

ників, кредитних установ, об'єднань та асоціацій банків, які займаються 

банківською діяльністю на постійній професійній основі і здійснюють між-

банківські розрахунки між членами цієї системи; 

б) законодавчо визначена чітко структурована та субординована 

сукупність фінансових посередників, які займаються банківською діяль-

ністю на постійній професійній основі; 

в) система, у якій платіжна організація є резидентом та яка здій-

снює свою діяльність і забезпечує проведення переказу грошей виключно 

в межах України; 

г) функціонально взаємозв'язані в самостійну економічну структуру 

програмно-технічні засоби, призначені для виконання міжбанківських роз-

рахунків між її учасниками. 

6. Згідно із чинним банківським законодавством, банк – це: 

а) кредитна установа, що здійснює залучення у вклади грошових 

коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів 

від свого імені; 

б) юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії НБУ 

здійснювати у сукупності операції щодо залучення у вклади грошових кош-

тів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого 

імені, на власних умовах та на власний ризик тощо; 

в) банківське об'єднання, яке здійснює господарські операції для за-

лучення грошових коштів фізичних і юридичних осіб; 

г) установа, яка виконує активні та пасивні операції у сфері бан-

ківських послуг. 

7. Державний банк – це: 

а) банк, 90 % статутного капіталу якого належать державі; 

б) банк, 100 % статутного капіталу якого належать державі; 

в) банк, 100 % акціонерного капіталу якого належать державі; 

г) банк, 50 % акціонерного капіталу якого належать акціонерним то-

вариствам. 

8. Банкам забороняється займатися діяльністю у сфері: 

а) торгівлі та страхування; 

б) обслуговування та надання рекомендацій; 

в) кредитування та депозитного обслуговування; 

г) усі відповіді правильні. 
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9 .  Банки можуть відкривати: 

а) філії, відділення; 

б) управління, відділення; 

в) підприємства, представництва; 

г) усі відповіді правильні. 

10. Кредитні операції на тривалий строк під заставу нерухо-

мості здійснюють банки: 

а) інвестиційні; 

б) ощадні; 

в) депозитні; 

г) іпотечні. 

 

Практичні завдання 

Завдання 1 

Визначте приналежність наведених далі банківських продуктів 

до певного виду: банківська операція, банківська послуга, змішаний бан-

ківський продукт. Відповідь обґрунтуйте. 

1. Надання кредиту суб'єкту господарської діяльності. 

2. Розрахунково-касове обслуговування. 

3. Надання гарантії.  

4. Лізинг. 

5. Консультація з питань оформлення угоди застави. 

6. Відкриття акредитива. 

7. Купівля опціону. 

8. Видача чека. 

9. Видача векселя. 

10. Купівля цінних паперів інших емітентів. 

11. Оренда сейфів. 

12. Продаж дорожніх чеків. 

13. Видача готівки за платіжною карткою. 

14. Андерайтинг. 

15. Факторинг. 

16. Аваль векселя. 

17. Облік векселів. 

18. Доміциляція векселя. 

19. Прямі інвестиції. 

20. Інкасація. 
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21. Продаж ювілейних монет.  

22. Відповідальне зберігання цінностей.  

23. Довірче управління коштами та цінними паперами клієнта 

за угодою.  

24. Депозитарна діяльність. 

25. Обмін валюти.  

  

Методичні рекомендації  

Банківські продукти слід розглядати з точки зору накопиченої 

та доданої вартості. Для банків накопичена вартість – це кошти, які 

банк акумулює для здійснення діяльності. Додана вартість (створюється 

працівниками банку) – це процентні доходи, комісії, дисконти, курсові 

різниці. 

Пасивні операції і послуги банку пов'язані з формуванням його ресур-

сів, вони є витратними, тобто за їхніми результатами банк покриває видатки. 

Пасивні операції – це комплекс упорядкованих дій банку, пов'яза-

них з формуванням його ресурсів (створенням накопиченої вартості) 

та використанням створеної доданої вартості. 

Пасивні операції і послуги – це комплекс упорядкованих дій банку, 

пов'язаних безпосередньо з його обслуговуванням, що не зумовлює змін 

накопиченої вартості. 

Активні операції і послуги банку пов'язані з розміщенням ресурсів 

для одержання доходу і забезпечення ліквідності. За аналогією з мате-

ріальним виробництвом активні операції і послуги можна назвати бан-

ківськими продуктами. 

Розрізняють такі активні банківські продукти: 

банківські операції (наприклад, у разі неповернення кредиту банк 

втрачає і суму наданого кредиту – накопичену вартість, і відсоткові дохо-

ди за користування кредитом – додану вартість); 

банківські послуги (наприклад, у разі несплати комісії за надання 

консультації банк втрачає лише комісійний дохід (додану вартість); під час 

надання послуг залучені кошти не використовуються); 

змішані банківські продукти (наприклад, надання гарантій, поручи-

тельств, продаж опціонів). 

 

Завдання 2 

На основі публікацій у журналі "Вісник НБУ" проведіть дослідження 

за два попередні роки і зробіть висновки щодо кількості банків в Україні, 
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що зареєстровані НБУ, їхньої класифікації; структури зобов'язань і акти-

вів найбільших банків України. 

 

Контрольні питання 

1. Теоретична основа, особливості та елементи банківської сис-

теми. 

2. Сутність комерційного банку, мета та завдання банківської діяль-

ності в сучасних умовах перехідної економіки. 

3. Перелік та зміст основних завдань, що вирішуються у процесі 

здійснення банківських операцій. 

4. Поняття про функції банків. 

 
 

Тема 2. Банки другого рівня як ключова складова 

банківської системи 
 

Основні теоретичні проблеми, які необхідно розглянути: 

1. Організація діяльності та управління банком. 

2. Банки на ринку банківських послуг. 

3. Формування ресурсної бази банку. 

4. Основи організації розрахунків. 

5. Особливості кредитно-інвестиційних операцій банків. 

6. Специфіка операцій банків в іноземній валюті. 
 

Питання для обговорення: 

1. Активні та пасивні операції банків. 

2. Правові основи реєстрації банку. 

3. Основи ліцензування банку. 

4. Особливості організаційної структури банку. 

5. Особливості функціональної структури комерційного банку. 

6. Особливості здійснення операцій банків із формування ресурсів. 

7. Особливості здійснення організації розрахунків та кредитно-ін-

вестиційних операцій банку. 

8. Особливості інвестиційної стратегії банку в процесі формування 

портфеля цінних паперів. 

9. Особливості здійснення банками операцій з іноземною валютою. 

10. Сучасні тенденції розвитку банківських послуг та операцій 

за кордоном. 
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Методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу 

У ході розгляду теоретичного матеріалу слід повторити основні ка-

тегорії та поняття, які розглядалися на лекції, потім доцільно перейти 

до роботи з рекомендованою літературою та нормативно-законодавчими 

актами. У результаті вивчення теми студент має знати особливості орга-

нізації банківської діяльності в Україні, основи формування ресурсної 

бази, розрахунково-касові, кредитно-інвестиційні операції, операції бан-

ків в іноземній валюті. 

Передумовою ефективної діяльності комерційного банку як специ-

фічного господарського товариства є створення відповідної ресурсної 

бази, тобто сукупності грошових коштів, що надходять у розпорядження 

банку з різних джерел та використовуються ним для здійснення активних 

операцій. Первісну роль у цьому процесі відіграє формування власного 

капіталу банку. 

Капітал банку – це фонд ресурсів, що були внесені засновни-

ками, акціонерами (учасниками) банку, і належать їм. Він складається 

зі статутного фонду, загальних резервів і фондів банку та нерозподіле-

ного прибутку. 

Капітал комерційного банку, як і капітал звичайного підприємства, 

виконує важливі функції, основними серед яких є: 

 захисна, тобто функція страхування інтересів вкладників і креди-

торів та покриття збитків від банківської діяльності; 

 функція забезпечення діяльності, за допомогою якої вже на по-

чатку діяльності, ще до залучення достатньої кількості депозитних 

ресурсів, комерційний банк має можливість фінансувати оренду або при-

дбання офісу, закупівлю техніки та обладнання, наймання персоналу 

тощо; 

 функція регулятора діяльності, тобто використання капіталу як бази 

для розрахунку відповідних обов'язкових економічних нормативів, що регу-

люють діяльність комерційних банків. 

На відміну від звичайних промислових та комерційних підпри-

ємств, де частка власного капіталу, переважно, становить у середньому 

40 – 60 % загальних активів, комерційні банки працюють в основному 

із залученими ресурсами, а власний капітал використовується для своє-

рідного захисту інтересів вкладників і кредиторів та покриття збитків 

від банківських операцій. За цих умов вважається припустимим, якщо роз-

мір власного капіталу становить не менше 4 % загальних активів банку. 
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Для здійснення комерційної і господарської діяльності банки повинні 

мати у своєму розпорядженні певну суму грошових коштів, тобто ре-

сурсів. 

Ресурси комерційного банку – це сукупність грошових коштів, 

що перебувають у його розпорядженні і використовуються для вико-

нання активних операцій. Операції, з допомогою яких комерційні банки 

формують свої ресурси, називаються пасивними. 

Згідно з наявними у банківській практиці традиціями ресурси комер-

ційних банків поділяють на власні, залучені та позичені кошти. 

До власних ресурсів комерційних банків, або до банківського капі-

талу, належать фонди, які створюються банками для забезпечення фінан-

сової сталості, комерційної і господарської діяльності, а також прибуток 

поточного і минулого років. 

Найбільш суттєвим і важливим джерелом формування та збіль-

шення ресурсної бази комерційних банків є депозитні операції. 

Депозитними є пасивні операції банків із залучення грошових коштів 

юридичних і фізичних осіб у національній та іноземній валютах у формі 

вкладів (депозитів) шляхом їх зарахування на відповідні рахунки на пев-

них умовах. Більша частина ресурсів комерційного банку формується 

за рахунок залучених та позичених коштів, а не власних. Можливості ко-

мерційних банків у залученні коштів регулюються НБУ. Так, згідно з показ-

ником платоспроможності банку (адекватності капіталу), нормативне 

значення якого встановлює НБУ, залучені та позичені кошти не повинні 

перевищувати розмір власного капіталу більше ніж у 12 разів. 

Банки залучають вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб 

через виконання депозитних операцій, з допомогою яких використовують 

різні види банківських рахунків. 

Депозит (вклад) – це грошові кошти в національній та іноземній 

валюті, передані їхнім власником або іншою особою за його доручен-

ням у готівковій або безготівковій формі на рахунок власника для збері-

гання на певних умовах. Операції, пов'язані з залученням грошових кош-

тів на вклади, називаються депозитними. 

Серед недепозитних джерел формування банківських ресурсів 

найбільш поширеними на сучасному етапі є: 

 отримання міжбанківських кредитів; 

 рефінансування в Національному банку України; 



16 

 операції РЕПО; 

 емісія цінних паперів власного боргу (банківські векселі, облігації 

тощо). 

 

Теми фіксованих виступів та есе  

1. Управління кадровим потенціалом комерційного банку в ринкових 

умовах. 

2. Залучені ресурси комерційного банку, оцінювання ефективності 

їхнього формування та використання. 

3. Розвиток кредитної діяльності банку в сучасних умовах. 

4. Підходи до управління портфелем цінних паперів банку. 

5. Інвестиційна діяльність банку: проблеми і перспективи. 

6. Удосконалення роботи банку з валютними цінностями. 

 

Рекомендована література 

У процесі самостійного вивчення цієї теми слід звернути увагу на ма-

теріал підручників [1 – 3; 8; 9; 12 – 14; 16]. Також слід використати додат-

кову літературу [18; 19; 26; 28]. 

Після роботи з основною та додатковою літературою, конспектом 

лекцій та словником, потрібно вирішити такі завдання. 

 

Завдання для перевірки знань 

Тести 

1. Банк може здійснювати банківську діяльність після таких дій: 

а) формування статутного капіталу;  

б) отримання ліцензії; 

в) одержання свідоцтва про державну реєстрацію; 

г) реєстрації в НБУ. 

2. Ліцензія банку – це: 

а) надання банку статусу юридичної особи відповідно до вимог 

законодавства; 

б) документ, який містить відомості про господарську діяльність 

та підтверджує її здійснення; 

в) документ, який видається НБУ, на підставі якого банки мають 

право здійснювати банківську діяльність. 
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3. Залежно від періоду користування банківські ресурси поді-

ляються на: 

а) залучені, запозичені; 

б) стабільні, нестабільні; 

в) постійні, тимчасові; 

г) дешеві, дорогі. 

4. За економічним змістом банківські ресурси є: 

а) позичені, залучені, кредитні; 

б) власні, запозичені, залучені; 

в) інвестиційні, кредитні, депозитні; 

г) немає правильної відповіді. 

5. Письмове розпорядження клієнта банку, який його обслу-

говує, на перерахування відповідної суми грошових коштів зі свого 

рахунку – це: 

а) безвідзивний акредитив; 

б) платіжна вимога-доручення; 

в) розрахунковий чек; 

г) платіжне доручення; 

д) об'ява на внесення готівки. 

6. Банківські рахунки в іноземній валюті бувають: 

а) бюджетні; 

б) поточні; 

в) анонімні. 

7. Кредитний портфель банку – це: 

а) сукупність усіх позик, які видані банком; 

б) сукупність усіх позик, які надані банку; 

в) правильні відповіді а) та б); 

г) правильна відповідь відсутня. 

8. Під час здійснення банком кредитних операцій об'єктами 

довгострокового кредитування можуть бути: 

а) будівництво нових підприємств;  

б) купівля цінних паперів; 

в) здійснення екологічних заходів; 

г) усі відповіді правильні. 

6. Банки надають кредит у таких випадках: 

а) підприємствам для придбання товарно-матеріальних цінностей; 

б) підприємствам, проти яких порушено справу про банкрутство; 
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в) підприємства, які мають прострочену заборгованість за раніше 

отриманими позиками і несплаченими відсотками. 

10. Інвестиційна діяльність може здійснюватися за рахунок: 

а) позичкових фінансових коштів інвесторів; 

б) власних фінансових ресурсів; 

в) бюджетних коштів. 

 

Практичні завдання 

Завдання 1 

На основі інвентарних даних згрупувати показники діяльності банку 

за 2017 рік на активи та пасиви і проаналізувати їхню структуру за дани-

ми табл. 1. 

 

Таблиця 1 

 

Показники діяльності банку 

 

№ 

з/п 
Показник 

Сума,  

тис. грн 

1 Кошти бюджету та позабюджетних фондів 2 050 

2 Кошти від НБУ 7 502 

3 Субординований борг 1 200 

4 Депозити фізичних осіб 4 500 

5 Міжбанківські кредити та депозити 5 400 

6 Кредити, надані суб'єктам господарювання 12 000 

7 Кредити, надані іншим банкам 8 600 

8 Інвестиційні вкладення 9 000 

9 Кредити, надані фізичним особам 21 500 

10 Кошти суб'єктів господарювання 5 400 

11 Вкладення в цінні папери 6 500 

 

Завдання 2 

У банк 1 жовтня 2017 року звернувся клієнт з проханням відкрити 

депозитний рахунок на 9 місяців у сумі 55 тис. грн під 16,5 % річних.  

Розрахувати суму відсоткового доходу, отриманого клієнтом, за умови 

нарахування банком простого відсотка (база нарахування відсотків – 

360 днів). Клієнт отримує кошти наприкінці терміну дії депозитного до-

говору. 
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Методичні рекомендації 

Нарахування простого відсотка здійснюється за формулою (1): 

 

  nr1PVFV  , (1) 

де FV – нарощена сума; 

 PV – початкова сума; 

 r – ставка відсотка (денна); 

 n – період нарахування, днів.  

 

Завдання 3 

Клієнт з метою розміщення коштів на вкладний рахунок звернувся 

в декілька банків. 

1. Банк А пропонує йому розмістити кошти на вкладному рахунку 

в гривні строком на 10 місяців під 18 % річних. За таким рахунком банк 

нараховує відсотки, використовуючи схему простих відсотків (база нара-

хування відсотків – 360 днів). 

2. Банк Б пропонує відкрити вклад у доларах США під 13 % річних 

строком на 10 місяців. За цим рахунком банк використовує схему нараху-

вання складного відсотка, база нарахування відсотків – 365 днів. 

3. Банк В пропонує розмістити кошти на вкладному рахунку в гривні 

строком на 12 місяців під 16 % річних. За цим рахунком банк вико-

ристовує схему нарахування складного відсотка, база нарахування від-

сотків – 365 днів. 

4. Клієнт має у своєму розпорядженні 45 тис. грн. Курс долара 

до гривні становить 28,02 – 28,04.  

Визначити найбільш вигідні для клієнта умови розміщення коштів 

на вкладному рахунку. 

 

Методичні рекомендації 

Нарахування відсотка здійснюється за формулою (2): 

 

  nr1PVFV  , (2) 

де FV – нарощена сума; 

 PV – початкова сума; 

 r – ставка відсотка (річна); 

 n – період нарахування.  
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Завдання 4 

Оформити документи для відкриття поточного рахунку юридичній 

особі в національній валюті. 

15 березня поточного року до банку звернулося підприємство 

з пакетом документів для відкриття поточного рахунку. Одночасно подана 

заява на переказ готівки для формування статутного фонду підпри-

ємства на суму 200 тис. грн. 

16 березня банк уклав з клієнтом договір банківського рахунку. 

22 березня клієнт надав банку документи на отримання грошової 

чекової книжки та отримав грошову чекову книжку. 

 

Необхідно: 

1. Намалювати схему-алгоритм вирішення завдання. 

2. Визначити, які документи необхідно подати клієнту для відкриття 

поточного рахунку в банку (оформити заяву на відкриття рахунку, картку 

зі зразками підписів та заяву на переказ готівки для формування статут-

ного фонду підприємства). 

3. Здійснити операцію відкриття поточного рахунку клієнту банка 

(дооформити відповідні документи). 

4. Оформити операцію видачі клієнту грошової чекової книжки (офор-

мити заяву, платіжне доручення про оплату за отримання чекової книж-

ки). Намалювати схему проходження документів під час видачі грошо-

вої чекової книжки через уповноважених осіб банку. 

5. Укласти з клієнтом договір банківського рахунку.  

6. Поділившись на групи, провести ділові міні-ігри на теми: 

 "Відкриття поточного рахунку клієнту банка в національній ва-

люті";  

 "Видача грошової чекової книжки"; 

 "Укладання договору банківського рахунку". 

 

Інструктивні матеріали: 

1. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття ра-

хунків у національній та іноземній валютах, затверджена Постановою 

Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року зі змінами. 

2. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, за-

тверджена Постановою Правління НБУ № 174 від 1 червня 2011 року 

зі змінами. 



21 

3. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній 

валюті, затверджена Постановою Правління НБУ № 22 від 21 січня 2004 ро-

ку зі змінами. 
 

Примітка. Необхідні реквізити для оформлення документів беруться довільно. 

 

Завдання 5 

Банк надав підприємству кредит у сумі 150 тис. грн строком 

на 5 років під 17,5 % річних. Розрахувати суму заборгованості підприєм-

ства перед банком на момент закриття кредитного договору та суму від-

сотків, отриманих банком, за умови, що погашення кредиту проводиться 

рівними терміновими внесками в кінці кожного року. Відсотки погаша-

ються після закінчення терміну дії кредитної угоди. 

 

Завдання 6 

Підприємство продало товар на умовах комерційного кредиту з оформ-

ленням простого векселя. Номінальна вартість векселя становить  

320 тис. грн, термін – 50 днів. Через 30 днів з моменту оформлення 

векселя підприємство передало його банку для обліку. Відсоткова ставка 

за кредитом становить 23 % річних. Розрахувати суму, отриману банком, 

і суму, отриману підприємством.  

 

Завдання 7 

Розрахувати крос-курс долара США до євро, якщо курс долара 

США до гривні становить 27,01 – 27,04; курс євро до гривні становить 

28,99 – 28,03. 

 

Контрольні питання 

1. Порядок реєстрації банків з іноземним капіталом. 

2. Ліцензування банків та банківської діяльності. 

3. Порядок створення та використання фондів і резервів комерцій-

них банків. 

4. Сутність депозитних операцій банків. 

5. Порядок відкриття та ведення банками рахунків у національній 

та іноземній валютах. 

6. Організація міжбанківських розрахунків. 

7. Сутність кредитної діяльності банку. 
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8. Методика оцінювання кредитоспроможності позичальника. 

9. Порядок формування та використання резерву для відшкодуван-

ня можливих втрат за позиками банків. 

 

 

Тема 3. Центральний банк як перший рівень 

банківської системи 

 

Основні теоретичні проблеми, які необхідно розглянути: 

1. Статус та основні функції центрального банку. Структура Націо-

нального банку України. 

2. Операції центрального банку. 

3. Грошово-кредитна політика, механізм та інструменти її реалі-

зації. 

4. Валютна політика. 

 

Питання для обговорення: 

1. Виникнення та монопольні функції центральних банків у різних 

країнах. 

2. Діалектика розвитку Національного банку України згідно з чинним 

законодавством. 

3. Організаційна та функціональна структури управління Національ-

ним банком України. 

4. Зміст грошово-кредитної політики (ГКП) центрального банку, її міс-

це і роль у державному регулюванні економіки.  

5. Приклади використання інструментарію ГКП в економічних про-

цесах. 

6. Регулювання НБУ поточних валютних операцій та операцій, 

що пов'язані з рухом капіталу.  

 

Методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу 

У ході розгляду теоретичного матеріалу слід повторити основні 

категорії та поняття, які розглядалися на лекції, потім доцільно перейти 

до роботи з рекомендованою літературою та нормативно-законодавчими 

актами. У результаті вивчення теми студент повинен знати основні етапи 

створення НБУ, його функції, а також структуру управління. Для розу-

міння сутності грошово-кредитної політики необхідно вивчити її об'єкти, 
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суб'єкти та цілі проведення. У результаті вивчення теми студент повинен 

вміти досліджувати особливості формування та реалізації грошово-кре-

дитної політики в Україні. 

Центральний банк – це орган державного грошово-кредитного ре-

гулювання економіки, наділений монопольним правом емісії банкнот 

і правом управляти грошово-кредитною системою країни. 

Національний банк України (НБУ) є центральним банком України, 

особливим центральним органом державного управління, юридичний 

статус, завдання, функції, повноваження та принципи організації якого 

визначено Конституцією України, Законом України "Про Національний 

банк України" та іншими законами України. 

Відповідно до Конституції України, основною функцією НБУ є за-

безпечення стабільності грошової одиниці України. Також до функцій 

центрального банку належать: емісія готівки й організація грошового 

обігу, функція банку банків, функція банкіра уряду та реалізація грошово-

кредитної політики та ін. 

Грошово-кредитна (монетарна) політика – один із видів макро-

економічної політики, яка становить сукупність заходів, за допомогою 

яких здійснюють вплив на стан грошового обігу та кредитної сфери  

з метою контролю й регулювання пропозиції грошей, відсоткових ставок, 

ринків капіталу тощо. Грошово-кредитна політика є політикою у сфері 

управління кількістю грошей в обігу. Грошова маса змінюється в резуль-

таті операцій центрального банку, банківських установ і рішень суб'єктів 

фізичного (виробничого) сектору економіки. 

В Україні головною метою грошово-кредитної політики є забезпе-

чення стабільності грошової одиниці України. Для її реалізації Національ-

ний банк України має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки 

цінової стабільності в державі. Це передбачає збереження купівельної 

спроможності національної валюти шляхом підтримання у середньостро-

ковій перспективі (від 3-х до 5-ти років) низьких, стабільних темпів інфля-

ції, забезпечення цінової передбачуваності у здійсненні довгострокового 

планування та прийнятті управлінських рішень щодо економічного та соці-

ального розвитку.  

У процесі здійснення грошово-кредитної політики НБУ використовує 

певний інструментарій, який охоплює: 

визначення норм обов'язкових резервів; 

відсоткову політику (у тому числі встановлення рівня облікової ставки); 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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рефінансування банків; 

операції із цінними паперами на відкритому ринку; 

підтримання курсу національної валюти; 

регулювання імпорту та експорту капіталу; 

емісію власних боргових цінних паперів; 

управління золотовалютними резервами. 

Центральний банк може реалізовувати два основних типи грошово-

кредитної політики, які взаємно протилежно впливають на грошову масу: 

політику "дешевих грошей" та політику "дорогих грошей". 

Політика "дешевих грошей" – це експансіоністська грошово-кре-

дитна політика, яку здійснюють шляхом збільшення кількості грошей  

в обігу, вона спрямована на стимулювання економічного зростання й зайня-

тості. Збільшення грошової маси в економіці досягають за допомогою: 

купівлі центральним банком державних облігацій у банків; зниження облі-

кової ставки відсотка кредитування банків; зменшення норми банківських 

резервів. У результаті цих заходів зростає кредитний потенціал банків-

ських установ, їхні кредити стають дешевшими, а відтак, зростає попит 

на них, який, у свою чергу, стимулює зростання виробництва й зайня-

тості. 

Політика "дорогих грошей" – це рестрикційна грошово-кредитна 

політика, яку здійснюють шляхом скорочення грошової маси в обігу, вона 

спрямована на стримування інфляції. Скорочення грошової маси в еко-

номіці досягають за допомогою продажів центральним банком держав-

них цінних паперів на відкритому ринку; підвищення облікової ставки; 

збільшення норми обов'язкових резервів. Ці заходи центрального банку 

передбачають зменшення кредитних можливостей банків, роблять їхні 

кредити дорожчими, що призводить до скорочення попиту, а отже, і стри-

мування зростання цін у країні. 

 

Теми фіксованих виступів та есе 

1. Становлення та розвиток центральних банків у Європі. 

2. Діалектика розвитку НБУ. 

3. Грошово-кредитна політика НБУ в поточному році. 

4. Грошово-кредитна політика в країнах Східної Європи та оцінювання 

можливостей використання передового європейського досвіду в Україні. 

5. Політика рефінансування комерційних банків у країнах Європей-

ської економічної співдружності. 
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6. Обов'язкове резервування коштів у комерційних банках як інстру-

мент регулювання ліквідності та грошового обігу. Порівняльна характе-

ристика країн західної Європи та України. 

7. Концепція створення національної платіжної системи України 

на сучасному етапі розвитку банківського сектору. 

8. Становлення системи валютного контролю та регулювання 

в Україні. 

 

Рекомендована література 

У процесі самостійного вивчення матеріалу потрібно звернути увагу 

на викладення матеріалу у джерелах [1 – 4; 11; 15; 17; 33]. Також необ-

хідно скористатися додатковою літературою [18; 19]. 

 

Завдання для перевірки знань 

Тести  

1. Основною ознакою, що "виділили" центральні банки серед 

усіх банків є: 

а) рефінансування банків; 

б) виконання агентських функцій для уряду; 

в) функція єдиного емісійного центру; 

г) функція нагляду за діяльністю банків. 

2. Термін "центральний банк" має на увазі: 

а) великий банк, що знаходиться у центрі банківської системи; 

б) посередника між державою та іншою економікою; 

в) емісійний банк; 

г) державний банк. 

3. Які з перерахованих операцій центрального банку відносяться 

до пасивних: 

а) емісія банкнот; 

б) купівля державних облігацій; 

в) купівля казначейських векселів; 

г) прийом внесків населення; 

д) прийом внесків підприємств;  

е) прийом внесків держави; 

є) прийом внесків банків; 
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ж) купівля іноземної валюти;  

з) переоблік векселів? 

4. Які з перерахованих операцій центрального банку відносяться 

до активних: 

а) емісія банкнот; 

б) купівля державних облігацій; 

в) купівля казначейських векселів; 

г) прийом внесків населення; 

д) прийом внесків підприємств;  

е) прийом внесків держави; 

є) прийом внесків банків; 

ж) купівля іноземної валюти;  

з) переоблік векселів? 

5. Під час проведення рестрикційної грошово-кредитної полі-

тики діяльність центрального банку спрямована на: 

а) розширення ресурсної бази банків; 

б) зменшення портфеля цінних паперів центрального банку; 

в) активізацію підприємницької діяльності. 

6. У збільшенні пропозиції грошей беруть участь: 

а) центральний банк; 

б) центральний банк і комерційні банки; 

в) центральний банк і уряд; 

г) центральний банк, уряд і комерційні банки. 
 

Практичні завдання 

Завдання 1 

Обсяг грошової маси в країні склав на кінець року 510 млрд грн. 

На початку року центральний банк зробив емісію в розмірі 15 млрд грн 

і установив норму обов'язкових резервів у розмірі 10 %. Який буде обсяг 

грошової маси в країні? 
 

Завдання 2 

Проводячи політику "дешевих грошей" центральний банк вирішив 

зменшити грошову пропозицію на суму 25 млрд дол. США. Відомо,  

що облігації на суму 1 млрд дол. США. купуються населенням за рахунок 

готівки, інші – за рахунок засобів, що зберігаються в комерційних банках. 

Норма обов'язкових резервів – 15 %. На яку суму центральний банк гото-

вий придбати державні цінні папери? 
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Контрольні питання 

1. У яких країнах з'явилися перші центральні банки, чому це відбу-

лося саме там? 

2. Яку роль відіграє Європейський Центральний банк у процесі фор-

мування та розвитку валютної системи? 

3. Оцініть ступінь незалежності НБУ від уряду за "шкалою неза-

лежності". 

4. Яку роль відіграє НБУ у процесі формування та розвитку валют-

ної системи? 

5. Інституційні основи діяльності НБУ. 

6. Грошово-кредитна політика в країнах Східної Європи та оцінювання 

можливостей використання передового європейського досвіду в Україні. 

7. Операції на відкритому ринку як інструмент регулювання грошо-

вого обігу в Німеччині. 

8. Операції на відкритому ринку як інструмент регулювання грошо-

вого обігу в США. 

9. Організація валютного регулювання центральними банками США. 

Управління золотовалютними резервами країни. 

10. Проблеми формування та управління золотовалютними ре-

зервами. 

 

 

Змістовий модуль 2. 

Функціонування банківської системи на етапі 

глобалізації фінансових відносин  
 

Тема 4. Стабільність банківської системи 
 

Основні теоретичні проблеми, які необхідно розглянути: 

1. Ризик у банківській діяльності. 

2. Стабільність банківської системи та системний ризик. 

3. Організація та функціонування системи ризик-менеджменту в банку. 

4. Антикризове управління банківською системою. 
 

Питання для обговорення: 

1. Сутність та принципи класифікації банківських ризиків. 

2. Механізм розрахунку системного ризику.  
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3. Практика управління банківськими ризиками на мікро- та макро-

рівнях. 

4. Антикризова програма для банків у сучасних умовах. 

 

Методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу 

Для розуміння сутності стабільності банківської системи та її скла-

дових, необхідно розуміти основні поняття ризик-менеджменту в банку. 

До того ж важливо звернути увагу на окремі види ризиків банківської 

діяльності, а також методи їхньої мінімізації. У результаті вивчення теми 

студент повинен уміти орієнтуватися в наявних методах визначення ри-

зику банківської діяльності, а також знати основні методи управління 

банківськими ризиками. 

Фінансова стабільність банку – це його спроможність безпере-

бійно працювати в часі – надавати послуги і задовольняти вимоги, підтри-

муючи оптимальну величину ліквідності, прибутковості та платоспромож-

ності за допустимого рівня ризиків, а також витримувати негативний 

вплив зовнішніх і внутрішніх чинників. 

Оцінювання фінансової стабільності передбачає моніторинг проб-

лем, які впливають на розвиток фінансової стабільності банків України,  

а також багатьох внутрішніх та зовнішніх чинників. Також важливо оцінити 

спроможність банківської системи мінімізувати ризики, які можуть спричи-

нити ці чинники, завдяки накопиченому капіталу, досягнутому рівню ліквід-

ності, сформованим резервам, використанню системи перерозподілу ризи-

ків тощо, а також проаналізувати стан і динаміку розвитку окремих секто-

рів банківської системи та з'ясувати їхній взаємозв'язок і взаємовплив. 

Стабільність банківського сектору залежить від фінансового ста-

ну кожного банку та його здатності розвиватися, що зумовлено макроеко-

номічною стабільністю, наявністю ринкової інфраструктури та забезпе-

чено дотриманням корпоративних засад ведення банківського бізнесу, 

які формуються у самій системі за участі банків. 

Стабільність банківського середовища залежить також від постій-

ного контролю з боку вкладників і кредиторів, через те, що банки: мають 

вплив на кон'юнктуру грошово-кредитного ринку та є суб'єктами грошово-

кредитної політики НБУ; генерують грошові потоки у процесі формування 

власного капіталу та залучення грошових коштів; залежать від зовнішніх 

кризових явищ, а тому порушення їхньої економічної рівноваги загрожує 

стабільності фінансової системи країни. 
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Для оцінювання рівня фінансової стабільності банки застосовують 

групи показників, які дають можливість оцінити їх фінансовий стан: по-

казники оцінювання ефективності, ліквідності, достатності капіталу, рівня 

ризику (табл. 2). Ці фінансові коефіцієнти фактично є системою показ-

ників раннього реагування, яка дає змогу вчасно, на початковій стадії 

виявити негативні сторони діяльності банку, погіршення його фінансового 

стану. 

 

Таблиця 2 

 

Методика визначення показників стабільності банківської системи  

 

№ 

п/п 
Показники 

Методика 

розрахунків 

1. Оцінювання ефективності 

1.1 Рентабельність капіталу ЧП / ВК 

1.2 Рентабельність активів ЧП / А 

2. Оцінювання ліквідності 

2.1 
Частка стійкої депозитної бази в зобов'язаннях, за винят-

ком міжбанківських позик 
ДС / (З – МБК) 

2.2 Ступінь довіри до банківської системи (банку) ДС / ДВ 

3. Аналіз достатності капіталу 

3.1 Співвідношення капіталу й активів ВК / А 

3.2 Співвідношення капіталу й зобов'язань ВК / З 

4. Аналіз ризиковості 

4.1 Стійкість до кредитного ризику Рез / ПКр 

4.2 Частка кредитів в іноземній валюті у кредитному портфелі  Кр (і. в.) / Кр 

4.3 Якість активів А / Аінш. 

 

Умовні позначення: А – активи; Аінш. – інші активи; ВК – власний капітал;  

ДС – депозити строкові; ДВ – депозити на вимогу; З – сукупні зобов'язання; Кр – кре-

дитний портфель; Кр (і. в.) – кредити в іноземній валюті; МБК – кошти банків (міжбан-

ківські кредити); ПКр – проблемні кредити; Р – резерви під знецінення кредитів;  

ЧП – чистий прибуток. 

 

Теми фіксованих виступів та есе 

1. Управління ризиками банківської діяльності. 

2. Стратегії та методи управління ліквідністю в банку. 

3. Фінансова стійкість банку, методи її оцінювання та зміцнення. 
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4. Забезпечення фінансової стабільності банків України. 

5. Фінансові результати комерційного банку та шляхи їхнього збіль-

шення. 

6. Антикризове управління у банку. 

 

Рекомендована література 

Потрібно звернути увагу на матеріал підручників та монографій [3; 

7; 10; 11; 13; 14; 17]. Також слід використати додаткову літературу [19; 

20; 23; 25]. 

  

Завдання для перевірки знань 

Тести 

1. Скільки груп нормативів встановлено НБУ для регулювання 

діяльності банків: 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6. 

2. Регулятивний капітал складається з: 

а) основного, додаткового, резервного капіталів; 

б) основного, додаткового, субординованого капіталів; 

в) основного, додаткового капіталів; 

г) основного, додаткового, статутного капіталів. 

3. Яка кількість нормативів входить у групу нормативів кредит-

ного ризику: 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 2? 

4. Система взаємопов'язаних узагальнених показників, які відо-

бражають фінансовий стан та результати діяльності банку за звіт-

ний період, – це: 

а) фінансова звітність; 

б) звіт про прибутки та збитки; 

в) баланс; 

г) звіт про банківські операції. 
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5. Показник ROA відображає: 

а) рівень прибутку банку; 

б) прибутковість капіталу банку; 

в) прибутковість активів банку; 

г) рентабельність активів банку. 

 

Практичні завдання 

Завдання 1 

Визначити суму резерву для покриття можливих втрат за кре-

дитними операціями банку станом на 01.01.2012 р., виходячи з таких 

даних: 

1. Кредит у сумі 125 тис. грн виданий без забезпечення. Банком 

кредит класифікований як "стандартний". 

2. Кредит у сумі 500 тис. грн виданий під гарантію Кабінету Мініст-

рів України на суму 500 тис. грн. Банком кредит класифікований як "суб-

стандартний". 

3. Кредит у сумі 550 тис. грн виданий під заставу нерухомості в сумі 

500 тис. грн і банківських металів у сумі 200 тис. грн. Банком кредит 

класифікований як "стандартний". 

4. Кредит у сумі 350 тис. грн виданий під заставу державних цінних 

паперів у сумі 235 тис. грн і недержавних цінних паперів у сумі 125 тис. грн. 

Кредит класифікований банком як "під контролем". 

 

Завдання 2 

Визначити суму резерву для покриття можливих втрат за кредит-

ними операціями банку станом на 01.06.2017 р., виходячи з таких даних: 

1. Кредит у сумі 100 тис. грн виданий під гарантію Кабінету Мініст-

рів України на суму 100 тис. грн. Банком кредит класифікований як "стан-

дартний". 

2. Кредит у сумі 250 тис. грн виданий під заставу майнових прав 

на грошові депозити в сумі 250 тис. грн. Банком кредит класифікований 

як "субстандартний". 

3. Кредит у сумі 400 тис. грн виданий під заставу нерухомості в сумі 

600 тис. грн. Банком кредит класифікований як "стандартний". 

4. Кредит у сумі 50 тис. грн виданий під заставу автотранспорту 

в сумі 100 тис. грн. Банком кредит класифікований як "субстандартний". 
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Методичні рекомендації 

Для розрахунку резерву на покриття можливих збитків від кредит-

них операцій банк визначає чистий кредитний ризик за кожною кре-

дитною операцією і зважує його на встановлений коефіцієнт резер-

вування.  

Чистий кредитний ризик визначається за кожною кредитною опера-

цією шляхом зменшення валового кредитного ризику на вартість прийнят-

ного забезпечення.  

 

Контрольні питання 

1. Що таке "ризик фінансового левериджу"? 

2. Надійність, ліквідність та платоспроможність сучасного банку. 

3. Які особливості впровадження механізму антикризового управ-

ління для проблемних банків? 

4. Розвиток міжбанківських розрахунків як чинник підвищення ста-

більності фінансового сектору України. 

 

  

Тема 5. Банківська система в умовах глобалізації 

 

Основні теоретичні проблеми, які необхідно розглянути: 

1. Створення та особливості функціонування міжбанківських об'єд-

нань. 

2. Сфери міжнародного банківського бізнесу. 

3. Діяльність банків у міжнародних фінансових центрах. 

4. Іноземний капітал у банківській системі. 

5. Взаємодія національної банківської системи з міжнародними фі-

нансовими організаціями. 

 

Питання для обговорення: 

1. Види об'єднань у банківській діяльності. Міжбанківські об'єд-

нання. 

2. Розвиток міжнародного банківського бізнесу в умовах глобалі-

зації: злиття та поглинання. 

3. Вплив іноземного капіталу на банківську систему України. 

4. Іноземні банки на фінансових ринках країн Центрально-Східної 

Європи.  
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Методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу 

У процесі самостійного вивчення теми необхідно визначити види 

міжбанківських об'єднань та їхню роль у міжнародному банківському біз-

несі. Вивчаючи теоретичні аспекти функціонування банківської системи  

в умовах глобалізації, потрібно звернути увагу на наявний іноземний ка-

пітал та його вплив на банківську систему України. 

Основною тенденцією системних трансформацій сучасності є глоба-

лізація як об'єктивний і всеосяжний процес та найважливіша характеристика 

розвитку суспільно-економічних відносин. Глобалізація як феномен 

характеризує якісно нову фазу інтернаціоналізації економічного життя, 

яке супроводжується лібералізацією зовнішньоекономічних зв'язків, змен-

шенням або зняттям бар'єрів між країнами для трансграничного руху това-

рів, послуг, капіталів, робочої сили і посиленням міжнародного інформацій-

ного обміну. За таких умов зростає ступінь відкритості національних економік. 

Процеси глобалізації впливають на всі сфери життєдіяльності сус-

пільства, у результаті економіка України поступово інтегрується до міжна-

родних фінансових ринків. Ці процеси дедалі відчутніше позначаються 

на вітчизняній фінансовій системі, насамперед посилюють загрози, що ви-

никають на шляху проведення державою макроекономічної політики. 

Глобалізація трактує світ як зв'язаний, взаємозалежний і безмежний ри-

нок, який постійно інтегрується.  

Найважливішою і найдинамічнішою сферою прояву глобалізаційних 

процесів є фінансова глобалізація, під якою розуміють вільний та ефек-

тивний рух капіталів між країнами і регіонами, функціонування глобаль-

ного фінансового ринку, формування системи наднаціонального регулю-

вання міжнародних фінансів, реалізацію глобальних фінансових стратегій 

транснаціональних корпорацій (ТНК) та транснаціональних банків (ТНБ). 

Отже, наслідками і водночас суттю глобалізаційних процесів у бан-

ківському бізнесі стали: 

посилення міжбанківської конкуренції; 

дистанціонування один від одного таких важливих параметрів, як: 

валюта, юрисдикція, управління банком; 

створення умов для управління банківським бізнесом у глобальному 

масштабі. 

Структуризація процесів інтеграції міжнародних фінансових відно-

син, сутність якої полягає у виокремленні трьох рівнів її прояву (мікро-

рівень, макрорівень, мегарівень) та відповідних форм інтеграційних про-

цесів, наведена на рис. 1. 
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Фінансова глобалізація

Мікрорівень
Операції злиття 

та придбання

Форма 

інтеграційних 

процессів

Макрорівень Регіоналізація

Мегарівень Глобалізація

Р
ів

е
н
ь
 п

р
о

я
в
у

 
 

Рис. 1. Структуризація інтеграційних процесів у фінансовій сфері 

 

Зараз чинниками стимулювання розвитку глобалізації банків-

ської сфери є: 

1) нерівномірність економічного розвитку і розподілу фінансових 

ресурсів; 

2) неврівноваженість поточних платіжних балансів; 

3) недостатність у більшості країн власних ресурсів для реалізації 

інвестиційних проектів і соціально-економічних перетворень; 

4) необхідність пошуку ресурсів для відшкодування дефіцитів бюдже-

тів і виконання боргових зобов'язань за внутрішніми і зовнішніми запози-

ченнями; 

5) здійснення операцій злиття й придбання банків; 

6) упровадження сучасних електронних технологій для здійснення 

операцій у режимі реального часу. 

 

Теми фіксованих виступів та есе 

1. Конкурентоспроможність банківської системи України в глобалі-

заційному просторі. 

2. Особливості взаємодії банківської системи України з міжнарод-

ними фінансовими організаціями. 

3. Злиття та поглинання в банківській сфері. 

4. Іноземний капітал на ринку банківських послуг України: переваги 

та недоліки. 

5. Інформаційні системи банку та напрями їхнього вдосконалення. 

6. Напрямки інноваційної діяльності у банківській сфері. 
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Рекомендована література 

Враховуючи специфіку самостійного опрацювання навчального мате-

ріалу, слід скористатися джерелами [3; 5; 8; 12 – 14; 17] та додатковою 

літературою з цієї теми [18; 19; 26]. 

 

Завдання для перевірки знань 

Тести 

1. Банківська корпорація – це юридична особа: 

а) засновниками якої є виключно філії банків; 

б) засновниками та акціонерами є виключно фізичні особи; 

в) засновниками та акціонерами є виключно банківські представ-

ництва; 

г) засновниками та акціонерами якої є виключно банки. 

2. Скільки відсотків акціонерного капіталу належить материн-

ській компанії у фінансовій холдинговій групі: 

а) 50 %; 

б) 25 %; 

в) 100 %; 

г) 35 %? 

3. Банківське об'єднання, до складу якого входять переважно 

установи, що займаються фінансовою діяльністю і серед них має 

бути щонайменше один банк – це: 

а) банківська корпорація;  

б) банківська асоціація; 

в) банківська холдингова група; 

г) фінансова холдингова група. 

4. До скількох об'єднань може входити один банк: 

а) до жодного;  

б) до одного; 

в) до трьох; 

г) до багатьох. 

5. Банківська корпорація обслуговує: 

а) фізичних та юридичних осіб;  

б) банки; 

в) небанківські фінансові установи; 

г) усі фінансово-кредитні установи, що діють на ринку. 
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Практичні завдання 

Завдання 1 

До НБУ звернулися особи-нерезиденти, які мають намір створити 

банк з іноземним капіталом. Визначте, якими мають бути їхні дії для отри-

мання попереднього дозволу НБУ на створення банку з іноземним капі-

талом, а також перелік документів, що потрібно подати для отримання 

відповідного дозволу. 

 

Завдання 2 

До НБУ звернувся банк з клопотанням про видачу письмового до-

зволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині ведення 

кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці 

України. Рівень регулятивного капіталу банку – 130 млн грн. Потрібно 

визначити дії НБУ щодо видачі дозволу, а також зазначити, за яких умов 

може бути отриманий письмовий дозвіл. 

 

Контрольні питання 

1. Позитивні та негативні риси створення міжбанківських об'єднань 

у сучасних умовах. 

2. Доведіть ефективність присутності іноземного капіталу для віт-

чизняного банківського сектору. 

3. Охарактеризуйте міжнародні фінансові організації з якими пра-

цюють вітчизняні банки. 
 

 

Тема 6. Державне регулювання банківської системи 

 

Основні теоретичні проблеми, які необхідно розглянути: 

1. Регулювання діяльності банків. Антимонопольне регулювання. 

2. Банківський нагляд: завдання та принципи діяльності. 

3. Фінансовий моніторинг. 

4. Міжнародні стандарти банківської діяльності. 

5. Розвиток банківського регулювання на наднаціональному рівні. 

6. Соціальна відповідальність банківського сектору. 

 

Питання для обговорення: 

1. Економічна сутність, необхідність і завдання регулювання банків-

ської діяльності.  



37 

2. Основні напрями регулювання НБУ діяльності комерційних 

банків.  

3. Нагляд за діяльністю банків: безвиїзний та шляхом виїзного 

інспектування. 

4. Реорганізація та ліквідація банку. 

 

Методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу 

Вивчаючи цю тему, слід розуміти, що регулювання та нагляд за діяль-

ністю банків – важлива функція держави, яку вона виконує з метою за-

безпечення стабільності банківської системи. У процесі дослідження цієї 

теми, окрім навчальної літератури, студент має розглянути відповідну 

правову базу: закони, що регламентують діяльність банків та окремі поло-

ження у вигляді нормативних актів, інструкцій, директив. Необхідно звер-

нути увагу на інституційну побудову наглядових органів провідних країн 

світу; структурну побудову, завдання, функції та повноваження органу 

банківського нагляду в нашій країні. 

Важливою функцією держави є регулювання та нагляд за діяльні-

стю банків із метою забезпечення стабільності банківської системи. 

Банківське регулювання – це одна з функцій НБУ, яка полягає  

у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають 

загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківсь-

кого нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства. 

Банківський нагляд – система контролю та активних упорядкова-

них дій НБУ, спрямованих на забезпечення дотримання банками та інши-

ми фінансово-кредитними установами у процесі їх діяльності законодав-

ства України та встановлених нормативів із метою забезпечення стабіль-

ності банківської системи та захисту інтересів вкладників. 

Економічні нормативи діяльності банків – показники, установ-

лені Національним банком України з метою регулювання банківської 

діяльності на основі безвиїзного нагляду для здійснення моніторингу 

діяльності окремих банків і банківської системи загалом. Національний 

банк України встановлює такі економічні нормативи, що є обов'язковими 

до виконання всіма банками (табл. 3): 

нормативи капіталу; 

нормативи ліквідності; 

нормативи кредитного ризику; 

нормативи інвестування. 
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Таблиця 3 
 

Нормативне значення та економічна сутність нормативів діяльності банків 
 

Нормативи 

Нормативне 

значення 

показника 

Формули 

розрахунку 
Економічне значення нормативного показника 

1 2 3 4 

Нормативи капіталу 

Н1 
Регулятивний капітал 

(млн грн) 
120 – 

Регулятивний капітал є одним із найважливіших показників 

діяльності банків, основним призначенням якого є покриття 

негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть  

на себе у процесі своєї діяльності, і забезпечення захисту 

вкладів, фінансової стійкості та стабільної діяльності банків 

Н2 

Норматив достатності 

(адекватності) 

регулятивного капіталу 

> 10 % 
Н2 = 

= РК / Азв 

Норматив достатності регулятивного капіталу відображає 

спроможність банку своєчасно і в повному обсязі розрахува-

тися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговель-

них, кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим 

більше значення показника достатності регулятивного капіталу, 

тим більша частка ризику, яку беруть на себе власники банку; 

чим менше значення показника, тим більша частка ризику, яку 

беруть на себе кредитори/вкладники банку 

Н3 

Норматив достатності 

основного капіталу 

(з 01.01.2019 р.) 

> 7 % 

Н3= 

= ОК / 

/ (Азв + Ззв) 

Норматив відображає ступінь покриття активів та позабалан-

сових зобов'язань, зважених на відповідні коефіцієнти кредит-

ного ризику, основним капіталом банку 

Нормативи ліквідності 

Н4 
Норматив миттєвої 

ліквідності 
> 20 % 

Н4 = 

= Ав / ПЗ 

Норматив установлює мінімально необхідний обсяг високолік-

відних активів для забезпечення виконання поточних зобов'я-

зань протягом одного операційного дня 
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Продовження табл. 3 
 

1 2 3 4 

Н5 
Норматив поточної 

ліквідності 
> 40 % 

Н5 = 

= Ал / ПЗ 

Норматив установлює мінімально необхідний обсяг активів 

банку для забезпечення виконання поточного обсягу зобов'я-

зань протягом одного календарного місяця 

Н6 

Норматив 

короткострокової 

ліквідності 

> 60 % 
Н6 = 

= КА / КЗ 

Норматив установлює мінімально необхідний обсяг активів для 

забезпечення виконання своїх зобов'язань протягом одного 

року 

Нормативи кредитного ризику 

Н7 

Норматив максимального 

розміру кредитного ризику 

на одного контрагента 

< 25 % 
Н7 = 

= З1к / РК 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного 

контрагента встановлено з метою обмеження кредитного ри-

зику, що виникає внаслідок невиконання окремими контраген-

тами своїх зобов'язань 

Н8 
Норматив великих 

кредитних ризиків 

< 8-кратного 

розміру РК 

Н8 = 

= Звел. / РК 

Норматив установлено для обмеження концентрації кредит-

ного ризику за окремим контрагентом або групою пов'язаних 

контрагентів 

Н9 

Норматив максимального 

розміру кредитів, гарантій 

та поручительств, наданих 

одному інсайдеру 

< 5 % 
Н9 = 

= З1ін / СК 

Норматив установлено для обмеження ризику, який виникає 

під час здійснення операцій із інсайдерами, що може призвести 

до прямого та непрямого впливу на діяльність банку. Цей вплив 

зумовлює те, що банк здійснює операції з інсайдерами на умо-

вах, не вигідних для банку, що призводить до значних проблем, 

оскільки в таких випадках визначення платоспроможності 

контрагента не завжди здійснено достатньо об'єктивно 

Н10 

Норматив максимального 

сукупного розміру кредитів, 

гарантій та поручительств, 

наданих інсайдерам 

< 30 % 
Н10 = 

= Зін / СК 

Норматив установлено для обмеження сукупної суми всіх ри-

зиків щодо інсайдерів. Надмірний обсяг сукупної суми всіх ри-

зиків щодо інсайдерів призводить до концентрації ризиків  

і загрожує збереженню регулятивного капіталу банку 
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Закінчення табл. 3 
 

1 2 3 4 

Нормативи інвестування 

Н11 

Норматив інвестування  

в цінні папери окремо 

за кожною установою 

< 15 % 
Н11 = 

= Кін. / СК 

Норматив установлено для обмеження ризику, пов'язаного 

з інвестуванням в акції, паї, частки та інвестиційні сертифікати 

окремої юридичної особи 

Н12 
Норматив загальної суми 

інвестування 
< 60 % 

Н12 = 

= Кін. заг /  

/ СК 

Норматив установлено для обмеження ризику, пов'язаного зі здій-

сненням банком інвестиційної діяльності 

 

Умовні позначення: < – не більше; > – не менше; РК – регулятивний капітал; Азв – активи, зважені за ступенем ризику; 

ОК – основний капітал; Ззв – позабалансові зобов'язання, зважені за ступенем ризику; Ав – високоліквідні активи;  

ПЗ – поточні зобов'язання; КА – короткострокові активи (активи з кінцевим терміном погашення до одного року);  

КЗ – короткострокові зобов'язання (зобов'язання банку з кінцевим терміном погашення до 1 року); Ал – ліквідні активи;  

З1к – сукупна заборгованість 1-го клієнта або банка контрагента за усіма кредитними операціями; Звел. – сукупний обсяг усіх 

зобов'язань, які становлять їх великий кредитний ризик (не менше 10 % РК), одного контрагента або групи пов'язаних 

контрагентів; З1ін. – сукупний розмір кредитів, гарантій, поручительств, урахованих банком векселів і позабалансових вимог 

відносно одного інсайдера; Зін. – сукупний розмір кредитів, гарантій, поручительств, урахованих банком векселів і поза-

балансових вимог щодо всіх інсайдерів; СК – сукупний капітал; Кін. – кошти, які інвестують на придбання акцій (паїв, часток) 

та інвестиційних сертифікатів окремо за кожною установою; Кін. заг – кошти, які інвестують на придбання акцій (паїв, часток) 

та інвестиційних сертифікатів будь-якої юридичної особи. 
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Теми фіксованих виступів та есе 

1. Науково-методичні основи регулювання ринку банківських 

послуг. 

2. Напрями вдосконалення державного регулювання розвитку бан-

ківської інфраструктури в Україні. 

3. Банківський нагляд: методи, функції, перспективи розвитку. 

4. Встановлення НБУ економічних нормативів, що регламентують 

діяльність комерційних банків. 

5. Заходи впливу на комерційні банки за порушення банківського 

законодавства: непримусові та примусові. 

6. Соціальна відповідальність банків в умовах економічної кризи 

та післякризовий період в Україні.  

 

Рекомендована література 

У процесі самостійного вивчення цієї теми слід звернути увагу на 

матеріал підручників [2; 8; 11; 13 – 15; 17; 31; 35; 36; 38]. Також слід 

використати додаткову літературу [19; 20; 22; 23]. 

Після роботи з основною та додатковою літературою, конспектом 

лекцій та словником, потрібно вирішити такі завдання. 

 

Завдання для перевірки знань 

Тести  

1. НБУ здійснює державне регулювання діяльності банків у таких 

формах: 

а) індикативне та економічне регулювання; 

б) адміністративне та індикативне регулювання; 

в) банківське та державне регулювання; 

г) адміністративне та економічне регулювання. 

2. Норматив поточної ліквідності встановлюється для: 

а) забезпечення своєчасного виконання своїх зобов'язань; 

б) визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів 

та зобов'язань банку; 

в) контролю за здатністю банку виконувати прийняті короткостро-

кові зобов'язання; 

г) усі відповіді правильні. 
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3. Система рейтингів, під час використання якої вираховують 

індекс кожного з оцінних показників фінансового стану банку має 

назву: 

а) номерна; 

б) індексна; 

в) бальна; 

г) немає правильної відповіді. 

4. Що означає компонент "С" під час визначення рейтингових 

оцінок за рейтинговою системою "CAMELS": 

а) чутливість банку до ринкового ризику; 

б) достатність капіталу; 

в) надходження банку; 

г) якість активів банку? 

5. Коли під час визначення сукупного рейтингу банку за рейтин-

говою системою "CAMELS" присвоєно оцінку "4", то це означає, 

що рейтинг банку: 

а) сильний; 

б) незадовільний; 

в) задовільний; 

г) граничний. 
 

Практичні завдання 

Завдання 1 

Визначити рейтингову оцінку достатності капіталу банку за рейтин-

говою системою "САМЕLS", якщо показники регулятивного капіталу бан-

ку адекватності основного і регулятивного капіталу відповідають встанов-

леним нормативним значенням. У банку спостерігається середній ста-

більний рівень надходжень, що забезпечує йому прибуткову діяльність  

у деяких періодах. Добре врегульований процес зростання капіталу 

такий, який визначено політикою банку і підтверджується фактичними 

даними показників діяльності банку. Керівництво банку здатне визначити 

ризики, пов'язані з банківськими операціями, та їхній вплив на достат-

ність регулятивного капіталу, і сформувати в повному обсязі резерви  

під активні операції. Акціонери здатні, у разі потреби, нарощувати капітал, 

розмір дивідендів обґрунтований і забезпечує дохід акціонерам, не пере-

шкоджаючи необхідному зростанню статутного та/або регулятивного капі-

талу. У банку є незначний рівень негативно класифікованих активів (з ура-

хуванням сформованих резервів під ці активи). 
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Завдання 2 

Визначте розмір штрафу, який стягуватиме НБУ з банку-порушника, 

якщо банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у розмірі 

150 млн грн за звітний місяць мав такі середньозважені значення норма-

тивів ліквідності: Н4 – 15,24 %; Н5 – 14,20 %; Н6 – 39,22 %. 

За нормативом миттєвої ліквідності – це друге порушення протягом 

календарного року, а за нормативами поточної та короткострокової 

ліквідності, відповідно, – третє та перше. 

 

Контрольні питання 

1. Організація банківського регулювання в зарубіжних країнах. 

2. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків. 

3. Особливості узагальнюваної системи "CAMELS" для аналізу основ-

них показників банків. 

4. Система штрафних санкцій з боку НБУ за порушення банків-

ського законодавства. 

 
 

Рекомендована література 
 

Основна 
 

1. Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посіб. для студ. екон. 

спец. / О. В. Васюренко. – Київ : Знання, 2008. – 318 с. 

2. Єпіфанов А. О. Операції комерційних банків : навч. посіб. 

для студ. ВНЗ / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. – Суми : 

Університетська книга, 2007. – 522 с. 

3. Коваленко В. В. Банківська система України [Текст] : монографія 

/ В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина. – Суми : ДВНЗ "УАБС 

НБУ", 2010. – 187 с. 

4. Колодізєв О. М. Забезпечення умов стабільного функціонування 

банківського сектору України : монографія / за заг. ред. О. М. Колодізєва. – 

Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. – 310 с.  

5. Копилюк О. І. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / О. І. Копи-

люк, Г. В. Бондарчук-Грита. – Київ : Знання, 2010. – 447 с. 

6. Косова Т. Д. Банківські операції : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. Р. Ци-

ганов ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк : Норд-Прес ; ДонДУУ, 

2008. – 350 c. 
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7. Коцовська Р. Р. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / Р. Р. Ко-

цовська, О. П. Павлишин, Л. М. Хміль ; Нац. банк України ; Ун-т банк. 

справи. – Київ : УБС НБУ ; Знання, 2010. – 390 с.  

8. Крупка М. І. Банківські операції [Текст] : підручник / М. І. Крупка, 

Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ 

ім. І. Франка, 2011. – 311 с. 

9. Міщенко В. І. Банківські операції : підручник / В. І. Міщенко, 

Н. Г. Слав'янська, О. Г. Коренєва. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : 

Знання, 2007. – 796 с. 

10. Мороз А. М. Банківські операції : підручник / А. М. Мороз, М. І. Сав-

лук, М. Ф. Пуховкіна ; Київський національний економічний ун-т / за ред. 

А. М. Мороза. – 2-ге вид., виправ. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 476 с. 

11.Мороз А. М. Центральний банк та грошово-кредитна політика : 

підручник / за ред. А. М. Мороза та М. Ф. Пуховкіної. – Київ : КНЕУ, 

2005. – 556 с. 

12. Снігурська Л. П. Банківські операції і послуги : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Л. П. Снігурська ; Міжрегіональна академія управ-

ління персоналом. – Київ : МАУП, 2006. – 456 с. 

13. Фурсова В. А. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. для практ. 

занять / В. А. Фурсова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. 

авіац. ін-т". – Харків : ХАІ, 2010. – 56 с.  

14. Холодна Ю. Є. Банківські операції : конспект лекцій / Ю. Є. Хо-

лодна ; Харківський національний економічний університет. – Харків : 

ХНЕУ, 2006. – 124 с. 

15. Холодна Ю. Є. Центральний банк і грошово-кредитна політика : 

конспект лекцій / Ю. Є. Холодна, О. М. Рац. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 130 c. 

16. Череп А. В. Банківські операції : навч. посіб. для студ. ВНЗ 

/ А. В. Череп, О. Ф. Андросова. – Київ : Кондор, 2008. – 407 c. 

17. Швайка М. А. Банківська система України: проблеми становлен-

ня і удосконалення [Текст] / М. А. Швайка ; упоряд., заг. ред. О. М. Овсян-

никова; Асоц. деп. Верховної Ради України. – Київ : Вид. Київ. міжнар. ун-

ту, 2010. – 760 с. 

 

Додаткова 
 

18. Банківська система України в Європейському контексті: ґенеза, 

структура, конкурентний потенціал [Текст] : монографія / Р. Ф. Пустовійт, 
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