
Питання до іспиту  

«Банківська справа та банківські операції» 
 

1. Історія виникнення банківської системи та її сучасний стан 

2. Сутність та принципи побудови банківської системи 

3. Сутність та функції банків 

4. Види банків 

5. Історія створення Національного Банку України 

6. Органи управління та структура Національного банку України 

7. Статус та організаційно-правові основи діяльності НБУ 

8. Характеристика діяльності Національного Банку України. 

9. Організація та регулювання грошового обігу 

10. Емісія готівки 

11. Державна система банківського регулювання 

12. Сутність та методи регулювання банківської діяльності 

13. Організація реєстрації банків 

14.  Ліцензування банківської діяльності 

15. Контроль за дотриманням банківського законодавства 

16. Поняття, зміст та ознаки банківського нагляду 

17. Організація системи банківського нагляду 

18. Поняття та види комерційних банків 

19. Порядок створення і організаційна структура комерційних банків 

20. Ресурси комерційного банку 

21. Структура доходів комерційного банку 

22. Структура витрат комерційного банку 

23. Забезпечення ефективної діяльності комерційних банків 

24. Оцінка ефективної діяльності комерційних банків 

25. Сутність ресурсів комерційного банку 

26. Формування ресурсів комерційного банку 

27. Власний капітал банку 

28. Операції банків із залучення коштів 

29. Операції банків із запозичення коштів 

30. Організація грошових розрахунків банків 

31. Касові операції банків 



32. Форми здійснення розрахунків 

33. Моделі здійснення розрахунків 

34. Поняття та види платіжних систем. 

35. Кореспондентські відносини між банками 

36. Система електронних міжбанківських розрахунків 

37. Правила ведення поточних рахунків  

38. Особливості операцій з пластиковими картками 

39. Сутність та класифікація банківських операцій 

40. Активні банківські операції 

41. Пасивні банківські операції 

42. Нетрадиційні банківські операції та послуги 

43. Консультаційні та інформаційні послуги банків 

44. Дистанційне банківське обслуговування 

45. Сутність та класифікація кредитних банківських операцій 

46. Організація процесу кредитування у банку 

47. Кредитний портфель банку та його класифікація 

48. Кредитний ризик 

49. Роль банку на ринку цінних паперів 

50. Операції банків з цінними паперами 

51. Операції банків з векселями 

52. Інвестиційна діяльність банків 

53. Інвестиційний кредит 

54. Сутність та класифікація валютних операцій банку 

55. Види рахунків в іноземній валюті 

56. Торговельні операції банків в іноземній валюті 

57. Неторговельні операції банків в іноземній валюті 

58. Операції на міжбанківському валютному ринку України. 

59. Валютна позиція банку 

60. Валютний ризик банку 

 


