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ВСТУП 

 

Вступне випробування на освітній-кваліфікаційний рівень «магістр» у 

галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Фінанси, 

банківська справа, страхування» спеціалізація «Банківська справа» проходить у 

формі фахового іспиту. 

Мета вступного фахового іспиту на освітньо - кваліфікаційний рівень 

«магістр» — відбір до навчання в магістратурі осіб, які продемонстрували 

найвищий рівень засвоєння знань та вмінь бакалаврів і спеціалістів, що 

навчалися за спеціальністю «Банківська справа» та спорідненими 

спеціальностями.  

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння програми навчання в магістратурі абітурієнти повинні мати базову 

вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння 

знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, 

загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є 

вільне володіння державною мовою.  

Характеристика змісту програми. Програма вступного фахового іспиту 

побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює питання, що 

визначають наявність у вступників здібностей виконувати аналітичну, 

нормопроектну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну функції, а 

також умінь аналізувати наукову інформацію, розробляти рекомендації щодо 

впровадження результатів досліджень, нормативні документи, організовувати 

управління активами та пасивами банку, банківськими ризиками, вести облік 

банківських операцій, підготовку банківських звітів, контроль за ефективністю 

діяльності структурного підрозділу тощо.  

Програма складається з кількох модулів, кожен з яких інтегрує матеріал 

певного функціонального спрямування та поєднує теоретичні і прикладні 

питання, в яких виявляються знання та вміння вступників використовувати 

категоріальний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за основними 

функціями фахівця з банківської справи.  

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну 

комісію ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана». 
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ПРОГРАМА 

Модуль 1. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНИМИ ВІДНОСИНАМИ  

1.1. Грошовий оборот та грошовий ринок  
Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.  

Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал. Форми грошей та їх 

еволюція. Функції грошей.  

Якісні властивості грошей. Роль грошей у ринковій економіці.  

Сутність грошового обороту як процесу руху грошей. Модель сукупного 

грошового обороту. Грошові потоки та їх взаємозв’язок у моделі. Готівковий та 

безготівковий сектори грошового обороту. Сектор грошового обігу, фіскально-

бюджетний та кредитний сектори.  

Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот: поняття, склад та 

чинники, що визначають її зміну. Показники маси грошей, грошові агрегати, їх 

характеристика, грошова база, її склад. Швидкість обороту грошей, фактори, 

що впливають на швидкість обороту грошей.  

Механізм зміни маси грошей в обороті. Первинна емісія центрального 

банку. Вторинна емісія депозитних грошей комерційних банків. Грошово-

кредитний мультиплікатор.  

Сутність грошового ринку. Інституційна модель грошового ринку. 

Структура грошового ринку.  

Попит та пропозиція грошей. Фактори, що визначають зміну попиту та 

пропозиції грошей. Рівновага на ринку грошей та процент.  

1.2. Грошова система та основи її організації  
Поняття грошової системи, її елементи. Основні типи грошових систем, 

їх еволюція. Формування грошової системи України. Прямі і опосередковані 

методи державного регулювання грошового обороту.  

Сутність, форми прояву, причини та розвиток інфляції. Державне 

регулювання інфляційних процесів.  

Необхідність грошових реформ, їх види.  

Поняття, призначення та елементи національної валютної системи. 

Валютний ринок, основні операції на валютному ринку. Формування світової та 

міжнародної валютних систем.  

Структура платіжного балансу, його регулювання. Формування та 

використання золотовалютних резервів країни.  

1.3. Фінансове посередництво та банки  
Сутність кредиту, його стадії та закономірності руху. Принципи 

кредитування. Основні види кредиту та їх особливість. розвиток кредитних 

відносин в Україні.  

Позичковий процент, його сутність та способи нарахувань. Ризикова і 

строкова структура процентних ставок. Функції і роль позичкового процента.  

Сутність, призначення та види фінансового посередництва. Небанківські 

фінансові посередники. Банківська система, її цілі та функції. Принципи 

побудови банківської системи. Особливості побудови банківської системи в 

Україні.  
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Поняття банку, призначення та класифікація банків. Види операцій банків 

та банківських послуг. забезпечення стабільності банківської діяльності.  

 

Модуль 2. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ТА НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ 

УСТАНОВ 

2.1. Кредитні установи на ринку фінансових послуг  

Кредитні установи: сутність та місце серед фінансових посередників. 

Банки і небанківські кредитні установи як провідні суб’єкти фінансового 

посередництва. Фінансова і банківська послуги. Види послуг, які надаються 

банками і небанківськими кредитними установами. Взаємозв’язок послуг та 

операцій кредитних установ. Ринок послуг банківських і небанківських 

кредитних установ та його регулювання.  

2.2. Формування банківських ресурсів  
Класифікація банківських ресурсів.  

Власний капітал банку, його структура і формування. Функції власного 

капіталу. Статутний капітал банку, його призначення та механізм формування. 

Призначення та порядок формування резервного капіталу банку. Спеціальні 

фонди та резерви банку, їх призначення та порядок формування. Регулятивний 

капітал банку, його склад та призначення.  

Залучені ресурси банку. Види депозитів та їх характеристика. Показники, 

що характеризують використання депозитів. Ощадні (депозитні) сертифікати.  

Формування банківських ресурсів на позичковій основі. Запозичення 

банками ресурсів на міжбанківському ринку. Міжбанківські кредити та їх види. 

Запозичення банками коштів через емісію власних боргових зобов’язань.  

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Учасники Фонду, джерела 

формування фінансових ресурсів Фонду, об’єкти гарантування, механізм і 

розміри відшкодування вкладів.  

2.3. Розрахункові операції та послуги банків  
Банківські розрахунки та платежі. Основи організації, способи та форми 

грошових розрахунків. Готівкові та безготівкові розрахунки.  

Ведення банками рахунків клієнтів.  

Принципи та організація міжбанківських розрахунків в Україні. Система 

електронних платежів (СЕП) Національного банку України. Система 

термінових платежів НБУ. Внутрішньобанківські платіжні системи (ВПС). 

Двосторонні прямі кореспондентські відносини.  

Безготівкові міжгосподарські розрахунки. Розрахунки із застосуванням 

платіжних доручень та платіжних вимог-доручень. Розрахунки чеками. Чеки, 

що використовуються фізичними особами для здійснення одноразових 

операцій. Чеки із чекових книжок. Акредитиви та їх види. Схема розрахунків 

акредитивами. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості. 

Разові та постійні розрахунки за сальдо взаємних вимог.  

Характеристика та види векселів. Операції банків з векселями.  

Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування 

(«клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо).  
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Розрахунки з використанням платіжних карток.  

Лізинг. Види лізингу. Організація лізингового процесу.  

Банківські гарантії та поручництва, їх види.  

Посередницькі, консультаційні, довірчі та інформаційні послуги банків.  

Факторинг. Види факторингу та їх характеристика. Зміст і послідовність 

здійснення факторингової операції. Форфейтинг.  

Операції банків з валютними цінностями.  

2.4. Організація банківського кредитування  
Банківські кредити та їх класифікація за різними ознаками: терміном 

використання; забезпеченням; ступенем ризику; методом надання; способом 

повернення; строком повернення; характером визначення процента; способом 

сплати процента; кількості кредиторів; призначенням. Принципи й умови 

банківського кредитування. Кредитний договір.  

Оцінка фінансового стану позичальника. Оцінка кредитоспроможності 

позичальника. Вимоги НБУ щодо визначення кредитоспроможності 

позичальників.  

Форми забезпечення повернення банківських кредитів.  

Кредитний ризик: визначення та мінімізація втрат. Формування резервів 

для покриття можливих втрат від кредитних операцій.  

Ціна банківського кредиту.  

Процес банківського кредитування та характеристика його етапів.  

Контроль за дотриманням умов кредитного договору. Управління 

проблемними кредитами. Кредитні санкції.  

Особливості механізму надання та погашення окремих видів кредиту. 

Кредити, пов’язані з вексельним обігом. Кредити під заставу цінних паперів. 

Споживчі кредити, класифікація та характеристика. Консорціальні та 

паралельні кредити. Сільськогосподарські кредити. Поточний рахунок з 

овердрафтом.  

2.5. Операції кредитних установ із забезпечення фінансової стійкості  
Фінансова стійкість кредитної установи та способи її забезпечення. 

Операції із формування резервів (загальних, спеціальних, обов’язкових). 

Операції із підтримання ліквідності. Операції із забезпечення регуляторних 

вимог (норм).  

 

Модуль 3. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА 

3.1. Призначення, організаційні основи та напрями діяльності 

центральних банків  
Призначення та походження центральних банків. Статус та основи 

організації центральних банків.  

Основні напрями діяльності центральних банків. Центральний банк – 

емісійний центр готівкового обігу, банк банків, орган банківського 

регулювання та нагляду, банкір і фінансовий агент уряду, провідник грошово-

кредитної і валютної політики, аналітичний та інформаційно-статистичний 

центр банківської системи.  
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Особливості та зміст операцій центральних банків. Відображення 

операцій у балансі центрального банку.  

Принципи організації та функціонування Національного банку України 

(НБУ). Органи управління та структура НБУ . Формування та повноваження 

Ради і Правління НБУ  

3.2. Організація та регулювання готівкового обігу  

Повноваження НБУ як емісійного центру готівкового обігу.  

Регулювання готівкового обігу. Регулювання готівкового обігу у 

позабанківській сфері та регулювання касових операцій банків.  

Організація емісійно-касової роботи в установах НБУ. Формування 

резервних фондів грошових знаків у Центральному сховищі та у грошових 

сховищах територіальних управлінь НБУ. Організація касової роботи в 

установах НБУ .  

Прогнозування НБУ готівкового обігу. Зміст прогнозного розрахунку 

касових оборотів банків та його призначення. Організація роботи зі складання 

прогнозного розрахунку в установах НБУ .  

3.3. Кредитно-розрахункове обслуговування центральним банком 

комерційних банків та уряду  
Рефінансування банків Національним банком України. Рефінансування 

банків через постійно діючу лінію рефінансування - кредит „овернайт‖ . 

Рефінансування банків шляхом проведення кредитних тендерів. 

Рефінансування банків шляхом проведення операцій «прямого» РЕПО. Надання 

банкам стабілізаційного кредиту.  

Організація міжбанківського переказу коштів в Україні. Основні 

принципи організації та функціонування СЕП НБУ. Механізм проведення 

міжбанківського переказу коштів через СЕП НБУ: через незалежний 

кореспондентський рахунок і через консолідований кореспондентський 

рахунок, що відкриваються банкам в установах НБУ.  

Роль центрального банку у забезпеченні касового виконання державного 

бюджету. Розміщення НБУ облігацій внутрішньої державної позики та 

обслуговування внутрішнього державного боргу за дорученням уряду. Роль 

НБУ в управлінні зовнішнім сукупним боргом країни.  

3.4. Регулювання діяльності банків  
Сутність та необхідність регулювання діяльності банків. Завдання та 

основні напрями (форми) банківського регулювання.  

Організація системи банківського регулювання. Основні моделі 

організації системи банківського регулювання. Інституційна побудова системи 

банківського регулювання в розвинутих країнах світу (США, Німеччина) та в 

Україні. Сучасні тенденції розвитку системи банківського регулювання.  

Державна реєстрація та ліцензування банків. Порядок погодження 

Національним банком статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати 

банківську діяльність. Умови, дотримання яких є обов’язковим, для отримання 

банком ліцензії на надання послуг та здійснення різних видів діяльності. 
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Процедура отримання в НБУ генеральної банківської ліцензії на здійснення 

валютних операцій.  

Встановлення для банків економічних нормативів, що регламентують їх 

діяльність. Сутність, призначення, порядок розрахунку та вимоги НБУ до 

нормативів , що регламентують достатність капітальної бази, ліквідну позицію 

банків, кредитний ризик, ризик інвестування в цінні папери.  

Вимоги до банків щодо формування резервів для відшкодування 

можливих втрат за активними операціями. Встановлення НБУ порядку 

формування резерву за кредитами. Класифікація банками кредитів за 

категоріями якості. Порядок визначення ризику за кредитами. Умови прийняття 

забезпечення за кредитами під час розрахунку резервів. Використання банками 

сформованих резервів.  

Гарантування банківських депозитів. Сутність та цілі гарантування 

(страхування) банківських депозитів. Основи організації та діяльності Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Учасники Фонду, джерела 

формування фінансових ресурсів Фонду, механізм і розміри відшкодування 

вкладів. Повноваження Фонду у сфері виведення неплатоспроможних банків з 

ринку.  

3.5. Банківський нагляд  

Принципи та методи банківського нагляду. Дистанційний моніторинг 

діяльності банків (безвиїзний, документальний нагляду) та їх інспектування. 

Інформаційне забезпечення банківського нагляду в НБУ.  

Оцінка діяльності банків за системою CAMELS та на підставі «Системи 

оцінки ризиків».  

Застосування заходів впливу за порушення банками вимог банківського 

законодавства. Загальна характеристика заходів впливу, що застосовуються до 

банків НБУ і Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Заходи 

запобігання банкрутства банків. Відкликання банківської ліцензії та 

ініціювання ліквідації банку. Підстави для ліквідації банку. Процедура 

ліквідації банку.  

3.6. Грошово-кредитна політика та інструменти її реалізації 

Сутність грошово-кредитної політики та її інституційна основа. Поняття 

грошово-кредитної політика ( монетарної політики) , її об’єкти та суб’єкти.  

Цільова спрямованість грошово-кредитної політики. Критерії відбору 

цілей. Режими монетарної політики (таргетування інфляції, грошової маси, 

валютного курсу).  

Типи грошово-кредитної політики. Політика грошово-кредитної 

рестрикції (політика дорогих грошей): спрямованість, умови застосування, 

види, наслідки. Політика грошово-кредитної експансії (політика дешевих 

грошей): спрямованість, умови застосування, види, наслідки.  

Місце і роль грошово-кредитної політики в загальній економічній 

політиці держави. Взаємозв’язок та порівняльний аналіз грошово-кредитної та 

фіскально-бюджетної політики.  
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Класифікаційна характеристика інструментів грошово-кредитної 

політики.  

Політика обов’язкових резервних вимог. Зміст та ефективність політики. 

Основні складові механізму обов’язкового резервування в Україні.  

Процентна політика центрального банку. Зміст, характер впливу на 

макроекономічні показники та ефективність процентної політики. Чинники, що 

визначають рівень облікової ставки центрального банку. Види процентних 

ставок НБУ.  

Політика рефінансування. Зміст та ефективність політики.  

Політика операцій на відкритому ринку. Зміст та ефективність політики. 

Характеристика операцій центрального банку на відкритому ринку.  

Депозитна політика центрального банку. Зміст та ефективність політики. 

Депозитні сертифікати НБУ та проведення НБУ операцій на умовах угоди 

―зворотного‖ РЕПО.  

Спеціальні інструменти валютної політики. Девізна політика, 

диверсифікація валютних резервів, регулювання режиму валютного курсу, 

девальвації і ревальвації валют.  

 

Модуль 4. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ 

4.1. Інвестиційний процес у банківських і небанківських кредитних 

установах  
Економічна сутність та класифікація інвестицій. Інвестиційний процес та 

його стадії. Інвестиційний ринок: структура і механізм функціонування. Роль 

держави у регулюванні інвестиційного процесу та стимулюванні інвестиційної 

діяльності.  

Участь фінансових установ (банківських і небанківських) в 

інвестиційному процесі. Міжнародні фінансово-кредитні установи, їхні функції 

на інвестиційному ринку.  

Фінансове забезпечення інвестиційного процесу. Схеми та джерела 

фінансування інвестиційних проектів. Залучення іноземних інвестицій: види та 

форми. Політика держави з залучення іноземних інвестицій. Інвестиційний 

клімат: сутність, складові, підходи до оцінки. 

Оцінка вартості інвестиційних ресурсів (ціна залучення власного та 

позикового капіталу). Середньозважена та маржинальна вартість 

інвестиційного капіталу. Бюджетування капіталу інвестиційного проекту.  

Концепція вартості грошей у часі та її врахування у прийнятті 

інвестиційних рішень. Нарощування та дисконтування грошових потоків. 

Прості, складні відсотки. Оцінювання грошових потоків з нерівними 

надходженнями. Рентні платежі (ануїтет) та їх оцінювання. 

4.2. Операції банків із цінними паперами  
Цінні папери: класифікація, характеристика, особливості випуску й обігу. 

Методи аналізу вартості цінних паперів. Аналіз вартості та дохідності акцій. 

Аналіз вартості та оцінювання ефективності операцій з облігаціями та 

депозитними сертифікатами.  
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Ринок цінних паперів: поняття, структура, учасники. Інфраструктура 

ринку цінних паперів. 

Операції банків із цінними паперами. Види та цілі професійної діяльності 

банків на ринку цінних паперів. Особливості та форми здійснення фінансових 

інвестицій кредитними установами. Порядок формування та оцінки портфеля 

цінних паперів банку. Емісійна діяльність банку на ринку цінних паперів. 

 

4.3. Банківське кредитування інвестиційних проектів  
Поняття та види інвестиційних проектів. Бізнес-план інвестиційного 

проекту. Життєвий цикл інвестиційного проекту. Управління реалізацією 

інвестиційного проекту.  

Порядок експертизи кредитними установами ефективності фінансування 

інвестиційних проектів. Статистичні та динамічні методи оцінювання 

інвестицій. Показники оцінки ефективності проектів: ARR, NPV, PI, IRR, 

MIRR, DPP, PP. Порівняльний аналіз інвестиційних проектів різної тривалості 

та масштабів інвестицій. 

Урахування ризику та невизначеності у процесі оцінки інвестиційних 

проектів. Оцінка ризику проекту на основі ймовірнісного підходу. Методика 

поправки на ризик ставки дисконтування. Метод аналізу беззбитковості 

проекту. Методи мінімізації ризиків реалізації інвестиційних проектів. 

Інвестиційний кредит: сутність, ознаки, особливості, види. Переваги та 

недоліки кредитного методу фінансування. Управління процесом банківського 

інвестиційного кредитування. Способи погашення інвестиційних кредитів. 

Особливості організації іпотечного кредитування. Принципи та методичні 

підходи в оцінці об’єктів нерухомості. Організація фінансового лізингу. 

Методики розрахунку сум лізингових платежів. Участь міжнародних 

фінансово-кредитних установ у фінансуванні інвестиційних проектів. 

 

Модуль 5. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ І 

НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ 

5.1. Облік діяльності банківських і небанківських кредитних установ  
Методологічні засади побудови бухгалтерського обліку в банках: 

загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку, національні положення 

бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти з бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності.  

Бухгалтерський облік в банках як інформаційна система. Види 

бухгалтерського обліку та відмінності між ними. Компоненти фінансової 

звітності. Користувачі фінансової звітності. Принципи складання фінансових 

звітів. Визначення елементів Балансу: активи; зобов’язання; капітал 

(обліковий). Визначення елементів Звіту про фінансові результати: доходи; 

витрати. Обчислення та пояснення впливу господарських операцій на 

фінансовий стан банку. Визначення, правила оцінки та структура синтетичних 

рахунків обліку основних видів активів банку: грошові кошти; кредити надані 

клієнтам; строкові депозити та кредити, які розміщено в інших банках; 
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торговельні цінні папери; цінні папери в портфелі банку на продаж; боргові 

цінні папери, що утримаються до погашення; довгострокові фінансові 

інвестиції в асоційовані та дочірні компанії; основні засоби та нематеріальні 

активи; нараховані доходи до сплати; інші активи.  

Визначення, правила оцінки та структура синтетичних рахунків обліку 

основних видів зобов’язань: кошти банків; поточні рахунки клієнтів; строкові 

депозити клієнтів; боргові цінні папери власної емісії; субординований борг; 

нараховані витрати до сплати, інші зобов’язання.  

Визначення, правила оцінки та структура синтетичних рахунків обліку 

основних джерел власного капіталу: статутний капітал; резервний капітал; 

нерозподілений прибуток; інші додаткові джерела власного капіталу.  

Визначення регулюючих бухгалтерських проведень та методика їх 

оформлення.  

Класифікація та характеристика балансових бухгалтерських рахунків: 

постійних, тимчасових, контрарних, доповнюючих. 

Класифікація та характеристика позабалансових бухгалтерських 

рахунків. Метод обліку позабалансових операцій. Принцип обережності і його 

застосування в бухгалтерському обліку банку. Принцип нарахування та 

відповідності доходів і витрат і його запровадження в бухгалтерському обліку. 

План рахунків комерційного банку та принципи його побудови. 

Характеристика окремо кожного класу Плану рахунків. Реєстри аналітичного 

обліку та характеристика особового рахунку. Реєстри синтетичного обліку та 

характеристика оборотно – сальдової відомості. Параметри аналітичного обліку 

та формування номеру особового рахунку.  

Класифікація банківських документів та їх параметри. Організація 

міжбанківських переказів шляхом використання національної електронної 

системи платежів та їх облік.  

Облік прямих кореспондентських розрахунків в комерційному банку.  

Класифікація банківських рахунків, що відкриваються клієнтам. Порядок 

відкриття поточного рахунку та режим його функціонування.  

Побудова синтетичного обліку за строковими депозитними рахунками та 

режим їх функціонування.  

Методика нарахування та обліку процентних платежів за залученими 

депозитами. Облік операцій за строковими депозитами. Загальні правила обліку 

депозитів та вимоги щодо розкриття інформації про депозити у фінансовій 

звітності.  

Загальні правила обліку кредитів та вимоги щодо розкриття інформації 

про надані кредити у в фінансовій звітності. Облік операцій з видачі та 

погашення кредитів. Облікова політика комерційного банку.  

Методи оцінки основних засобів. Облік операцій з власними акціями 

банку. Облік операцій з формування та реєстрації статутного капіталу. Облік 

операцій з основними засобами та нематеріальними активами.  

Облік позабалансових зобов’язань банку з кредитування.  
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Облік операцій з формування та використання резерву на покриття 

кредитних ризиків та відображення зазначеного резерву у балансі.  

Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування 

банківським кредитами.  

Принципи організації та облік прибуткових і видаткових касових 

операцій.  

Ревізія каси та облік її результатів.  

Організація роботи кас перерахунку та облік їх операцій.  

Облік операцій з використанням розрахунків платіжними дорученнями. 

Облік операцій з розрахунків акредитивами. Облік операцій з розрахунків 

чеками. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку. Облік цінних 

паперів у портфелі банку на продаж. Облік цінних паперів у портфелі банку до 

погашення. Методи оцінки та облік довгострокових фінансових інвестицій 

банку в асоційовані та дочірні компанії у балансі.  

Загальні правила обліку валютних операцій. Принцип мультивалютності. 

Характеристика та порядок застосування рахунків для обліку валютної позиції. 

Облік операцій із закупівлі та продажу готівкової і безготівкової іноземної 

валюти. Порядок переоцінки валютних рахунків та облік її результатів.  

Методи нарахування амортизації і облік амортизаційних відрахувань.  

Класифікація доходів та витрат банку. Побудова синтетичного обліку 

доходів і витрат. Обчислення чистого фінансового результату в системі 

бухгалтерських рахунків. Облік операцій з розподілу прибутку банку.  

Структура і призначення балансового звіту. Структура і призначення 

звіту про фінансові результати діяльності. Структура і призначення звіту про 

рух грошових потоків. Структура і призначення звіту про зміни у власному 

капіталі.  

Передумови виникнення та види аудиту. Узагальнення результатів 

діяльності служби внутрішнього аудиту і критерії оцінки її діяльності. 

Програма аудиторської перевірки. Взаємозв’язок внутрішнього та зовнішнього 

аудиту банку. Внутрішній аудит та його місце в системі внутрішнього 

контролю банків. Організація служби внутрішнього аудиту в банку. 

Планування діяльності служби внутрішнього аудиту. Методика проведення 

аудиторської перевірки.  

5.2. Аналіз діяльності банківських і небанківських кредитних установ  

5.2.1. Аналіз банківської діяльності  
Мета та задачі аналізу діяльності банків. Предмет, суб’єкти та об’єкти 

аналізу. Загальні та специфічні задачі аналізу. Місце та значення аналізу 

банківської діяльності в системі економічних дисциплін. Метод аналізу та його 

методичні прийоми.  

Методика розрахунку власного капіталу банку згідно діючої інструкції 

НБУ. Поняття регулятивного капіталу. Порядок розрахунку регулятивного 

капіталу. Основний капітал, додатковий капітал, відрахування. Основні 

нормативи, що регулюють достатність капіталу. Аналіз динаміки змін розміру 

статутного капіталу. Фактори та причини зміни статутного капіталу. Система 
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показників, що застосовується при аналізі статутного капіталу. Аналіз 

дивідендної політики банку.  

Загальна схема аналізу зобов'язань банку. Класифікація залучених 

коштів. Залучені та запозичені кошти банку. Онкольні депозити (депозити до 

запитання); строкові депозити, вклади населення, міжбанківський кредит, 

кошти в розрахунках, кредиторська заборгованість. Аналіз структури 

зобов'язань банку. Визначення оптимального співвідношення строкових 

депозитів та онкольних депозитів. Визначення ступеня використання залучених 

коштів і зобов'язань. 

Аналіз строкових депозитів. Визначення оборотності депозитних 

вкладень. Розрахунок середнього терміну зберігання та використання 

депозитів, рівня осідання депозитних коштів. Методика розрахунку 

коефіцієнтів нестабільності депозитів. Аналіз диверсифікації депозитів.  

Основні завдання аналізу кредитних операцій банку, його інформаційна 

база. Об'єкти та суб'єкти кредитування. Класифікація кредитів за типами 

позичальників: за термінами надання кредитів, за характером забезпечення та 

іншими класифікаційними ознака.  

Аналіз масштабів кредитної діяльності банку з попередніми періодами та 

іншими банками. Аналіз руху кредитів. Розрахунок коефіцієнтів надання та 

погашення кредиту. Аналіз повернення позик. Аналіз оборотності позик. 

Методика розрахунку тривалості одного обороту позик. Додаткове умовне 

вивільнення або залучення коштів в оборот за рахунок зміни швидкості 

обертання позик.  

Основні завдання аналізу операцій банку з цінними паперами, його 

інформаційна база. Аналіз масштабів операцій банку з цінними паперами у 

порівнянні з попередніми періодами та іншими банками.  

Основні завдання аналізу валютних операцій банку, його інформаційна 

база. Аналіз масштабів валютних операцій банку в порівнянні з попередніми 

періодами та іншими банками. Види валютних операцій, що здійснюють 

комерційні банки. Аналіз структури й динаміки валютних операцій банку. 

Поняття форвардних та ф'ючерсних операцій. Поняття закритої й відкритої 

валютної позиції, довгої та короткої відкритої валютної позиції. Аналіз 

дотримання основних лімітів відкритої валютної позиції банку.  

Класифікація доходів банку. Групування окремих статей доходів. Аналіз 

динаміки та структури доходів. Поняття процентних та непроцентних доходів. 

Факторний аналіз доходів від кредитних операцій. Факторний аналіз доходів 

від операцій з цінними паперами, доходів від корпоративних прав, доходів 

обмінних пунктів, доходів від розрахунково-касового обслуговування. 

Аналіз відносних показників доходності. Методика розрахунку 

коефіцієнтів дохідності активів, дохідності доходних активів, коефіцієнтів 

операційного та процентного доходу.  

Загальна схема аналізу витрат банку. Класифікація витрат банку. 

Групування окремих статей витрат. Аналіз динаміки та структури витрат. 

Поняття процентних та непроцентних витрат. Факторний аналіз зміни витрат 
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банку із залучення ресурсів. Факторний аналіз витрат по операціях із цінними 

паперами. Структурний і горизонтальний аналіз витрат банку для забезпечення 

функціональної діяльності банку.  

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу прибутку й 

рентабельності. Складові балансового прибутку та модель формування чистого 

прибутку. Факторний аналіз окремих складових балансового прибутку. 

Факторний аналіз прибутку від реалізації кредитів. Визначення резервів 

збільшення прибутку та розробка заходів для їх мобілізації. Аналіз розподілу 

прибутку.  

Методика розрахунку показників: відсоткової маржі, спреду, рівня 

покриття непроцентних витрат непроцентними доходами.  

Значення, мета, завдання та інформаційні джерела аналізу. Поняття 

"ліквідності" банку та "платоспроможності". Методика ретроспективного 

аналізу ліквідності банку. Коефіцієнтний аналіз ліквідної позиції банку. 

Методика аналізу статичної ліквідності банку. Основні нормативи, що 

регулюють ліквідність банків другого рівня. Методика розрахунку нормативів 

ліквідності. Аналіз потреби банку в ліквідних засобах. Стратегічний аналіз 

ліквідної позиції банку. Прогноз мінімального резервного залишку на 

коррахунку.  

Аналіз фінансової стійкості банку. Методика розрахунку та економічний 

зміст основних коефіцієнтів оцінки фінансової стійкості: коефіцієнту 

надійності, коефіцієнту фінансового важеля; коефіцієнту участі власного 

капіталу у формуванні активів, коефіцієнту захищеності доходних активів 

власним капіталом, коефіцієнту мультиплікатора капіталу.  

Аналіз ділової активності. Підходи до визначення ділової активності 

банків. Коефіцієнтний аналіз ділової активності. Методика розрахунку та 

економічне значення коефіцієнтів, що характеризують активність залучених 

коштів: активності залучення позичених та залучених коштів, активності 

залучення строкових коштів, активності залучення міжбанківських кредитів, 

активності використання залучених коштів в доходні активи, активності 

використання залучених коштів в кредитний портфель. Методика розрахунку та 

економічне значення коефіцієнтів, що характеризують активність банку з 

розміщення ресурсів: рівень дохідності активів, рівень кредитної активності, 

рівень інвестиційної активності, рівень проблемних кредитів.  

Аналіз ефективності управління. Коефіцієнтний метод оцінки 

ефективності управління за допомогою відносних показників прибутковості, 

дохідності, витратності, продуктивності праці Аналіз ефективності управління 

за абсолютними показниками.  

5.2.2. Аналіз діяльності небанківських кредитних установ  
Аналіз діяльності кредитних спілок. Аналіз формування капіталу 

кредитної спілки. Аналіз нормативів кредитної спілки. Аналіз формування, 

достатності та використання резервного капіталу кредитної спілки. Аналіз 

капіталу кредитної спілки методом коефіцієнтів на предмет кількісного 

взаємозв’язку між різними групами статей балансу та показниками ризиків. 
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Класифікація залучених і позичених коштів. Аналіз зобов’язань. Аналіз 

дотримання нормативів регулятивних органів щодо питомої ваги окремих видів 

зобов’язань до їх загальної вартості. Аналіз відносної вартості залучених і 

позичених ресурсів (зобов’язань).  

Аналіз активів за їх видами та, зокрема, дохідних (продуктивних), 

недохідних (непродуктивних) та строкових. Оцінка якості кредитного 

портфеля, виходячи із аналізу його структури за групами ризику та дотримання 

обов’язкових нормативів проблемних кредитів та нормативів ризику.  

Аналіз ефективності продуктивних активних операцій. Аналіз доходів, 

витрат та рентабельності кредитної спілки. Виявлення факторів та визначення 

міри їх впливу на зміну доходів та/або витрат. Коефіцієнтний аналіз доходів. 

Модель оцінки рентабельності активів та модель оцінки рентабельності 

капіталу.  

Аналіз ліквідності кредитної спілки на підставі матриці ліквідності. 

Аналіз діяльності лізингової компанії. Основні завдання аналізу та його 

інформаційне забезпечення.  

Загальна оцінка стабільності пасивів на підставі співвідношення 

агрегованих показників балансу. Аналіз власного капіталу. Аналіз формування 

та використання резервного капіталу. Оцінка зобов’язань виходячи з їх аналізу 

за напрямами: забезпечення наступних витрат і платежів, довгострокові 

зобов’язання, поточні зобов’язання, доходи майбутніх періодів.  

Аналіз активів. Оцінка ліквідності активів за питомою вагою їх вкладень 

в капіталізовані активи, оборотні активи, довгострокові фінансові інвестиції, 

дебіторську заборгованість.  

Аналіз доходів, витрат та фінансового результату. Виявлення факторів та 

визначення міри їх впливу на зміну доходів та/або витрат. Аналіз та оцінка 

фінансового стану лізингової компанії на предмет платоспроможності, 

ліквідності, маневреності власних коштів, фінансової незалежності.  

Аналіз діяльності ломбарду. Основні завдання аналізу та його 

інформаційна база. Сутність формування пасивів. Групування пасивів з метою 

їх аналізу за економічним змістом джерел формування. Аналіз власного, 

залученого та позиченого капіталу за даними балансу. Класифікація активів за 

статтями балансу та їх групування для цілей аналізу на необоротні активи, 

оборотні активи та витрати майбутніх періодів. Аналіз активів за групами. 

Поглиблений аналіз різних видів дебіторської заборгованості як основних 

статей в балансі ломбарду. Аналіз кредитного портфеля за наданими 

фінансовими кредитами під заставу майна. Оцінка рівня погашених, 

прострочених і неповернутих кредитів та реалізованого майна по неповернутих. 

Система показників, що характеризують рівень ризику кредитних ломбардних 

операцій. Аналіз доходів за їх видами. Аналіз витрат за основними видами. 

Система показників, які характеризують ефективність діяльності ломбарду по 

доходах і витратах.  

Аналіз діяльності інституту спільного інвестування. Основні завдання 

аналізу та його інформаційна база. Сутність корпоративних і пайових 
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інвестиційних фондів і їх вплив на побудову балансової структури власного 

капіталу ІСІ. Аналіз власних коштів. Аналіз залучених коштів. Аналіз активів 

ІСІ. Аналіз дотримання вимог регуляторних органів до розміру окремих видів 

активів в загальних активах. Аналіз інвестицій у цінні папери. Оцінювання 

структури та ефективності фінансових інвестицій. Основні напрями аналізу 

якості управління активами. Сутність чистих активів та визначення їх вартості 

ІСІ. Аналіз обсягів співвідношення активів і зобов’язань і вартості ІСІ. Аналіз 

витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ. 

Аналіз діяльності недержавного пенсійного фонду. Основні завдання 

аналізу та його інформаційне забезпечення. Аналіз стабільності розвитку 

недержавного пенсійного фонду. Сутність методики розрахунку загальної суми 

активів пенсійного фонду. Аналіз надходжень до пенсійного фонду за їх 

видами. Аналіз критеріїв-показників розвитку пенсійного фонду: коефіцієнта 

співвідношення пенсійних внесків і пенсійних виплат та коефіцієнта 

екстенсивного росту пенсійного фонду.  

Класифікація пенсійних активів інвестиційного портфеля. Нормативи 

інвестування та оцінка їх дотримання недержавним пенсійним фондом. 

Показники ефективності інвестиційної діяльності фонду: дохідність, 

прибутковість, мінливість, результатів, чиста вартість активів. Критерії 

прибутковості діяльності. Аналіз ліквідності та платоспроможності пенсійного 

фонду. Система показників критеріїв миттєвості та квартальної 

платоспроможності і ліквідності.  

 

 

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

1. Сутність грошей. Підходи до визначення сутності грошей. Гроші як гроші та 

гроші як капітал. (10 балів).  

2. Бізнес-план інвестиційного проекту: сутність, цілі, структуру, вимоги до 

оформлення. (10 балів).  

3. Блок тестових завдань І. Із запропонованих відповідей на тестові запитання 

виберіть одну, обраний варіант обґрунтуйте. (10 балів)  

3.1. Згідно з Концептуальною основою складання та подання фінансових звітів, 

опублікованою КМСБО, принцип нарахування відноситься до:  

а) принципів обліку;  

б) якісних характеристик інформації, що наводиться у фінансовій звітності;  

в) основоположних припущень;  

г) основи оцінки елементів фінансової звітності.  

3.2. До фінансових інвестицій в акції, які дають суттєвий вплив, але не дають 

контролю відносяться:  

а) інвестиції в торговий портфель;  

б) інвестиції в портфель на продаж;  

в) інвестиції в портфель до погашення;  

г) інвестиції в асоційовані компанії;  
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д) інвестиції в дочірні компанії.  

4. Блок тестових завдань ІІ. Обґрунтуйте відповідь на кожне із 

запропонованих тестових запитань. (10 балів).  

А) Залежно від строку та порядку повернення залучені кошти банку 

поділяються (вкажіть принаймні 4):  

Б) Чим недепозитні джерела банківських ресурсів, відрізняються від 

депозитних (вкажіть принаймні 2 відмінності).  

5. Блок тестових завдань ІІІ. (10 балів) 

5.1. Назвіть існуючі концепції походження грошей. 

5.2. Назвіть функції, які  виконує банківський кредит. 

6. Розрахувати швидкість обертання кредитних вкладень, середню тривалість 

одного кредитного обороту в днях, коефіцієнт надання кредитів та визначити 

умовне залучення або вивільнення коштів з обороту внаслідок зміни швидкості 

обертання кредитних вкладень. Пояснити як впливає на ліквідність банку зміна 

швидкості обороту кредитів. (10 балів) 

Показник Базисний  

період 

Звітний 

період  

Відхилення  

1. Залишок кредитних вкладень на 

початок періоду  

75 000   

2. Кредитовий оборот, тис. грн.  105500 195000  

3. Дебетовий оборот, тис. грн.  125700 215700  

4. Залишок кредитних вкладень на 

кінець періоду  

   

5. Швидкість обертання кредитних 

вкладень (кількість оборотів)  

   

6. Тривалість одного кредитного 

обороту, днів  

   

7. Коефіцієнт надання кредитів     

8. Умовне вивільнення або залучення 

кредитних ресурсів в оборот 

унаслідок зміни швидкості обертання 

кредитів  

   

 

7. • 14.01.2013 р. банк придбав 365 000 акцій підприємства «Енергетик» на 

загальну суму 1 587 750 грн. та визнав придбані акції підприємства 

«Енергетик» у своєму торговому портфелі.  

• 30.01.2013 р. банк переоцінив акції підприємства «Енергетик» у зв’язку з тим, 

що їх справедлива вартість зросла до 4,40 грн. за акцію.  

• 11.02.2013 р. банк отримав інформацію про виплату дивідендів за акціями 

підприємства «Енергетик» у сумі 0,40 грн. за акцію.  

• 25.02.2013 р. банк отримав нараховані дивіденди за акціями підприємства 

«Енергетик» у сумі 146 000 грн.  
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• 05.03.2013 р. справедлива вартість акцій підприємства «Енергетик» знизилась 

до 4,28 грн. за акцію.  

• 12.03.2013 р. банку продав 365 000 акцій підприємства «Енергетик» за ціною 

4,28 грн. за акцію (в цей же день на кореспондентський рахунок банку 

надійшли кошти за продані акції у сумі 1 562 200 грн.).  

Необхідно:  

Скласти бухгалтерські проводки зазначених вище операцій з цінними 

паперами. Вивести кінцеве сальдо за всіма задіяними рахунками припускаючи, 

що початкове сальдо на рахунку № 1200 становить 15 000 000 грн., а на інших 

задіяних рахунках початкове сальдо нульове.  

8. Комерційні банки «А», «В» і «С» дали заявки на купівлю кредиту через 

кредитний аукціон. Визначити, яку суму кредиту може отримати кожен з них, 

якщо відомо: обсяг кредитів, що виставляються на продаж - 5000 гривень; 

строк кредиту - 1 міс.; стартова ціна кредиту – 15 %.  

Умови купівлі кредиту, що викладені в заявці на участь в аукціоні (усі три 

банки допущені до участі в кредитному аукціоні): (10 балів). 

Умови купівлі кредиту  Банк А  Банк В  Банк С  

1. Сума кредиту  

2. Плата за кредит, що пропонується 

банком  

2500  

 

15  

1000  

 

17  

1000  

 

17  

 

9. Якому з наведених проектів слід віддати перевагу якщо вартість капіталу 

змінюється? (10 балів). 
А  -250  60  140  120  150  

Б  -400  300  200  100  50  

і (%)  10 %  5 %  7%  9 %  11 %  

 

10. Підприємство уклало з банком спеціальний договір згідно з яким банк купує 

в клієнта права на вимогу боргу. Сума боргу становить 500 тис. грн., процентна 

ставка за короткостроковими позиками – 60 % річних. Строк документообігу - 

до 20 днів, плата за обслуговування - 0,5 %. Розмір оплати дебіторських 

рахунків на даний момент дорівнює 60 %.  

1. Дати визначення поняття факторингу.  

2. Яку суму грошей одержить підприємство в момент переуступки боргу?  

3. Визначити розмір оплати за користування кредитом і комісійну винагороду 

за виконання банком факторингової послуги.  

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ 
Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне 

завдання окремо, включаючи блоки тестових завдань) за такими критеріями:  

10 балів — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене 

запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних 

джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, 
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залежностей та явищ, навів приклади; правильно розв’язав задачу (ситуацію); 

дав вірні відповіді на усі тести тестового завдання; 

5 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не 

спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у 

використанні понятійного апарату, показав задовільні знання літературних 

джерел. Припустився несуттєвої помилки у розв’язанні задачі (ситуації); дав 

вірні відповіді не на всі тести тестового завдання;  

0 балів — абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, 

ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і 

спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу 

(ситуацію); дав неправильні відповіді на усі тести тестового завдання.  

УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. 

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 

балів включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінювання 

переводиться в 4-балову та в шкалу за системою ЕСТS у такий спосіб: 

 

Оцінка за баловою шкалою, 

що використовується в КНЕУ  

Оцінка за національною 

шкалою  

Оцінка за шкалою 

ЕСТS  

85—100  5 (відмінно)  А  

80  4 (добре)  В  

65—75                                           4 (добре) С  

60  3 (задовільно)  D  

50—55                                           3 (задовільно) E  

0—45  2 (незадовільно)  FX, F  
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