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Блок 1 (теоретична частина) 
 

1. Банківські операції. Класифікація та принципи здійснення. 

2. Інвестиційна діяльність комерційних банків – основні цілі, стратегії та оцінка ефективності. 

3. Класифікація валютних операцій у банку. 

 
Блок 2 (тестові завдання) 

 

1. Платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяль-

ність і забезпечує проведення переказу коштів виключно в межах України – це: 

1) державна платіжна система; 

2) внутрішньодержавна платіжна система; 

3) міжнародна платіжна система; 

4) національна система масових електронних платежів. 

 

2. Платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом 

і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення 

переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу – це: 

1) державна платіжна система; 

2) внутрішньодержавна платіжна система; 

3) міжнародна платіжна система; 

4) національна система масових електронних платежів. 

 

3. Банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, в якій розрахунки за това-

ри, послуги, одержання готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних 

смарт-карток за технологією, розробленою Національним банком України – це: 

1) державна платіжна система; 

2) внутрішньодержавна платіжна система; 

3) міжнародна платіжна система; 

4) національна система масових електронних платежів. 

 

4. Система регулювання та здійснення грошових вимог та зобов’язань, що виникають між бан-

ками, їх філіями та клієнтами банків – це: 

1) Система масових електронних платежів; 

2) Система міжбанківських розрахунків; 

3) Система кореспондентських розрахунків. 



 

5. В Україні Міжбанківські розрахунки можуть здійснюватись: 

1) через систему електронних платежів (СЕП) Національного банку України; 

2) через власну внутрішньобанківську платіжну систему; 

3) через прямі кореспондентські відносини між банками; 

4) усі відповіді правильні. 

 

6. Рахунок, відкритий банком своєму банку-кореспонденту, на якому відображаються всі опе-

рації, що здійснюються за його дорученням – це: 

1) коресподенський рахунок; 

2) рахунок ЛОРО; 

3) рахунок НОСТРО. 

 

7. Кореспондентський рахунок банку, відкритий у банку-кореспонденті, на якому відображу-

ються всі взаємні платежі – це: 

1) коресподенський рахунок; 

2) рахунок ЛОРО; 

3) рахунок НОСТРО. 

 

8. Рахунок, відкритий конкретному банку в центральному банку або в іншому банку, 

що призначений для відображення розрахунків, які здійснює один банк за дорученням і за 

рахунок іншого банку на підставі укладеної між ними  угоди – це: 

1) коресподенський рахунок; 

2) рахунок ЛОРО; 

3) рахунок НОСТРО. 

 

9. Вклади, що виплачуються банком на першу вимогу вкладника – це: 

1) строкові вклади; 

2) безстрокові вклади; 

3) вклади до запитання. 

 

10. Операції видачі банкам поручительства сплатити борг клієнта третій особі при настанні пе-

вних умов – це: 

1) кредитні операції; 

2) фінансові операції; 

3) інвестиційні операції; 

4) комісійні операції; 

5) гарантійні операції. 

 

11. Операції, які банки проводять за дорученням, від імені та за рахунок клієнтів і які дають 

дохід у вигляді комісійної винагороди – це: 

1) кредитні операції; 

2) фінансові операції; 

3) інвестиційні операції; 

4) комісійні операції; 

5) гарантійні операції. 

 

12. Операції видачі позичальникам грошових коштів на умовах повернення, терміновості, пла-

тності – це: 

1) кредитні операції; 

2) фінансові операції; 

3) інвестиційні операції; 

4) комісійні операції; 

5) гарантійні операції. 



 

13. Операції комерційних банків, що пов'язані з комерційними векселями, широко використо-

вуються для розрахунків у зовнішньоторговельних операціях. Особливістю є те, що прода-

вець висуває вимоги щодо оплати товару не безпосередньо до покупця (імпортера), а до ба-

нку, клієнтом якого є покупець, який бере на себе зобов'язання щодо оплати.  

1) пасивні операції; 

2) активні операції; 

3) акцептні операції; 

4) розрахункові операції. 

 

14. Операції, що пов'язані з функцією банку як посередника в розрахунках – це: 

1) пасивні операції; 

2) активні операції; 

3) акцептні операції; 

4) розрахункові операції. 

 

15. Операції, за допомогою яких банки використовують в обігу свої ресурси з метою одержан-

ня прибутку – це: 

1) пасивні операції; 

2) активні операції; 

3) акцептні операції; 

4) розрахункові операції. 

 

16. Операції, за допомогою яких банки утворять свої ресурси, що складаються з власних капі-

талів та залучених: 

1) пасивні операції; 

2) активні операції; 

3) акцептні операції; 

4) розрахункові операції. 

 

17. Операції, що пов'язані з покупкою і продажем цінних паперів і дорогоцінних металів для 

клієнтів – це: 

1) факторингові операції; 

2) лізингові операції; 

3) трастові операції; 

4) торгово-комісійні операції. 

 

18. Операції, що пов'язані з кредитуванням оборотного капіталу клієнта, шляхом переуступки 

клієнтом-постачальником банку неоплачених платіжних вимог, рахунків-фактур за постав-

лені товари, виконані роботи і виконані послуги і відповідно права одержання платежу по 

них - це: 

1) факторингові операції; 

2) лізингові операції; 

3) трастові операції; 

4) торгово-комісійні операції. 

 

19. Операції, що пов'язані з наданням в оренду необоротних активів на довгостроковий період 

з метою їх виробничого використання – це: 

1) факторингові операції; 

2) лізингові операції; 

3) трастові операції; 

4) торгово-комісійні операції. 

 

 



20. Операції, що пов'язані з управління майном і фондовими цінностями, виконання інших по-

слуг в інтересах і за дорученням клієнтів на правах довіреної особи – це: 

1) факторингові операції; 

2) лізингові операції; 

3) трастові операції; 

4) торгово-комісійні операції. 

 

21. Інвестиційна функція банків полягає в: 

1) посередництві в кредитах і платежах; 

2) придбанні у тимчасове користування грошових коштів господарюючих суб'єктів і насе-

лення; 

3) вкладенні коштів в цінні папери з метою отримання права на участь в управлінні діяль-

ністю інших господарюючих суб'єктів або з метою отримання по ним доходів у вигляді 

дивідендів та відсотків; 

4) всі відповіді правильні. 

 

22. Вкладення коштів в цінні папери з метою отримання права на участь в управлінні діяльніс-

тю інших господарюючих суб'єктів – це: 

1) чисті інвестиції; 

2) прямі інвестиції; 

3) портфельні інвестиції. 

 

23. Вкладення коштів в цінні папери з метою отримання по ним доходів у вигляді дивідендів та 

відсотків – це: 

1) чисті інвестиції; 

2) прямі інвестиції; 

3) портфельні інвестиції. 

 

24. Цінні папери, придбані з метою отримання доходу, а також в розрахунку на можливість 

зростання їх вартості в тривалій або невизначеній перспективі – це: 

1) інвестиційний портфель; 

2) торговий портфель; 

3) депозитарний портфель. 

 

25. Цінні папери, придбані з метою отримання доходу від їх реалізації (перепродажу), а також 

цінні папери, які не призначені для утримання в портфелі понад 180 днів і можуть бути ре-

алізовані – це: 

1) інвестиційний портфель; 

2) торговий портфель; 

3) депозитарний портфель. 

 
 

 
Блок 3  (практичні завдання) 

 

Завдання 1  

Банк залучив депозит фізичної особи у розмірі 180 000 грн. на три місяці на термін з 01 травня до 

01 серпня за складною відсотковою ставкою 8% річних із щомісячною капіталізацією відсотків. 

Нарахування відсотків проводиться в останній день місяця, а їх сплата – при погашенні депозиту. 

Кількість днів відповідно до депозитної угоди розраховується за методом «факт/факт». Нарахуйте 



відсотковий дохід  за складними відсотками за кожен місяць та остаточний  платіж по закінченні 

терміну дії депозитної угоди. 

 

Завдання 2 

Кредит в розмірі 125 000 грн. було оформлено 10.01. поточного року з терміном погашення 10.07. 

поточного року за відсотковою ставкою 10% річних. Виплата процентів разом із поверненням 

кредиту. Розрахуйте суму відсоткових платежів, використовуючи метод визначення кількості днів 

для розрахунку відсотків «факт/факт» та  «факт/360». 


