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ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Аналіз динаміки і структури активів і пасивів підприємства. 

2. Аналіз звіту про власний капітал. 

3. Аналіз звіту про рух грошових коштів. 

4. Аналіз звіту про фінансові результати. 

5. Вартість і структура капіталу. 

6. Види інвестиційних проектів, класифікація та методи оцінювання їх 

економічної ефективності. 

7. Визначення майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках. 

8. Визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках. 

9. Використання зовнішньої і внутрішньої інформації у фінансовому 

управлінні. 

10. Грошові потоки як об’єкт фінансового менеджменту. 

11. Грошові потоки як об’єкт фінансового менеджменту. 

12. Диверсифікація як засіб зменшення величини фінансового ризику. 

13. Економічна сутність і класифікація активів, принципи їх 

формування. 

14. Економічна сутність і класифікація інвестицій. Інвестиційна політика 

підприємства. 

15. Економічний зміст та поняття фінансового ризику. 

16. Інституційні аспекти антикризового фінансового менеджменту. 

17. Інструментарій управління грошовими потоками. 

18. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. 

19. Історичний аспект виникнення фінансового менеджменту. 

20. Кількісна оцінка грошових потоків. 

21. Класифікація ризиків та їх характеристика. 

22. Контролінг виконання фінансового плану. 

23. Метод визначення терміну окупності і дисконтованого терміну 

окупності (РР і DРР). 

24. Метод розрахунку внутрішньої ставки доходу (IRR). 

25. Метод розрахунку коефіцієнту рентабельності інвестицій (РІ). 

26. Метод розрахунку середньої ставки доходу (ARR). 



27. Метод розрахунку чистої теперішньої вартості (NPV).  

28. Методичний інструментарій  оцінювання вартості грошей у часі та 

його застосування у фінансових розрахунках. 

29. Місце фінансового планування в ринковій економіці. 

30. Місце фінансового планування в ринковій економіці. 

31. Моделі управління грошовими потоками. 

32. Модель управління прибутком. 

33. Модель управління фінансовими ризиками. 

34. Моделювання управління грошовими потоками. 

35. Нейтралізація фінансових ризиків. 

36. Необхідність і сутність визначення вартості грошей у часі. 

37. Необхідність та принципи організації управління грошовими 

потоками. 

38. Оперативне фінансове планування (бюджетування). 

39. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. 

40. Особливості обґрунтування управлінських фінансових рішень.  

41. Оцінка вартості елементів власного капіталу.  

42. Оцінка вартості елементів позичкового капіталу.  

43. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства. 

44. Оцінка фінансової звітності як основа прийняття фінансових рішень. 

45. Перспективне  фінансове планування. 

46. Політика управління власним капіталом. 

47. Політика управління грошовими потоками. 

48. Політика управління позичковим капіталом. 

49. Поняття грошового потоку та класифікація. 

50. Поточне фінансове планування. 

51. Прибуток як фінансова категорія. 

52. Реструктуризація в системі фінансового управління підприємством. 

53. Ризик у фінансово-господарській діяльності. 

54. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю. 

55. Стратегічне фінансове планування. 

56. Стратегія і  політика фінансового менеджменту. 

57. Стратегія уникнення ризику. 

58. Стратегія управління прибутком. 

59. Стратегія фінансування оборотних активів. 

60. Стратегія хеджування ризиків. 

61. Страхування як форма нейтралізації фінансових ризиків. 

62. Структура моделі управління грошовими потоками. 

63. Структурування грошових  потоків за видами діяльності. 



64. Сутність інвестицій підприємствам і принципи формування його 

інвестиційної політики.  

65. Сутність капіталу, класифікація та принципи формування. 

66. Сутність та основні принципи антикризового фінансового 

управління. 

67. Сутність та основні принципи антикризового фінансового 

управління. 

68. Сутність, мета і завдання  фінансового менеджменту 

69. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту. 

70. Управління використанням прибутку. 

71. Управління використанням чистого прибутку підприємства. 

72. Управління виробничими запасами та запасами готової продукції. 

73. Управління витратами від операційної діяльності підприємства. 

74. Управління витратами підприємства. 

75. Управління вихідними грошовими потоками підприємства. 

76. Управління власним капіталом. 

77. Управління вхідними грошовими потоками підприємства. 

78. Управління грошовими коштами. 

79. Управління грошовими потоками від операційної діяльності 

підприємства (організації, установи). 

80. Управління дебіторською заборгованістю. 

81. Управління джерелами фінансування реальних інвестицій. 

82. Управління інвестиційним та фінансовим грошовим потоками. 

83. Управління необоротними активами. 

84. Управління оборотним активами. 

85. Управління операційним грошовим потоком. 

86. Управління позичковим капіталом. 

87. Управління прибутком від операційної діяльності підприємства. 

88. Управління розподілом прибутку підприємств та формуванням 

чистого прибутку. 

89. Управління фінансовими інвестиціями. 

90. Управління фінансовими результатами підприємства. 

91. Управління формуванням доходів від операційної діяльності 

підприємства. 

92. Управління формуванням доходів. 

93. Фінансова санація підприємства як елемент антикризового 

управління. 

94. Фінансове планування у складі бізнес-плану. 

95. Фінансовий контролінг в системі антикризового управління. 



96. Фінансовий менеджмент як орган керування. 

97. Форми позичкового капіталу. 

98. Форми функціонування власного капіталу та їх характеристика. 

99. Функції і механізм фінансового менеджменту. 

100. Чистий прибуток підприємства. Фактори, що впливають на його 

формування. 

 

БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Сутність Державного бюджету України. 

2. Структура  Державного бюджету України. 

3. Функції Державного бюджету України.  

4. Доходи Державного бюджету. 

5. Видатки  Державного бюджету. 

6. Бюджетний дефіцит. 

7. Фактори, які зумовлюють бюджетний дефіцит. 

8. Сутність бюджетного менеджменту.  

9. Система управління бюджетом. 

10. Складові бюджетного менеджменту. 

11. Зміст та структура бюджетного процесу в Україні.  

12. Поняття та суть бюджетного календаря. 

13. Учасники бюджетного процесу. 

14. Розпорядники бюджетних коштів. 

15. Організаційні засади планування та прогнозування бюджету. 

16. Методологія, завдання та принципи бюджетного планування. 

17. Програмно-цільовий метод бюджетного планування. 

18. Попередній етап до складання проекту бюджету України. 

19. Порядок складання, розгляду та затвердження Державного бюджету 

на наступний рік. 

20. Організаційні основи виконання Державного бюджету України. 

21. Розпис Державного бюджету України. 

22. Бюджетна класифікація. 

23. Касове виконання бюджету. 

24. Казначейська система виконання Державного бюджету за доходами. 

25. Класифікація видатків бюджету. 

26. Стадії виконання Державного бюджету за видатками. 

27. Касове виконання видаткової частини бюджету.  

28. Особливості здійснення окремих видатків Державного бюджету. 

29. Організація обліку виконання бюджету. 



30. Органи державного фінансового контролю в Україні. 

31. Організаційні основи фінансової звітності. 

32. Звітність розпорядників бюджетних коштів про використання коштів 

бюджету. 

33. Види, форми та методи державного фінансового контролю у 

бюджетній сфері. 

34. Розгляд та порядок затвердження звіту про виконання бюджету 

держави. 

35. Сутність та призначення державного фінансового контролю. 

36. Міністерство фінансів України – центральний орган державної 

виконавчої влади у фінансовій діяльності. 

37. Функції  Міністерства фінансів України. 

38. Структура  Міністерства фінансів України. 

39. Завдання Державної казначейської служби України. 

40. Функції  Державної казначейської служби України. 

41. Структура  Державної казначейської служби України. 

42. Завдання Державної фіскальної служби України. 

43. Функції  Державної фіскальної служби України. 

44. Структура  Державної фіскальної служби України. 

45. Завдання Державної аудиторської служби України. 

46. Функції  Державної аудиторської служби України. 

47. Структура  Державної аудиторської служби України. 

48. Рахункова палата: завдання, функції та структура. 

49. Структура соціальних видатків бюджету. 

50. Роль дотацій у формуванні дохідної бази місцевих бюджетів. 

51. Класифікація доходів бюджету. 

52. Порядок затвердження Державного бюджету України. 

53. Поняття субвенції. 

54. Роль субвенцій у забезпеченні видатків місцевих бюджетів. 

55. Методика визначення бюджетного дефіциту. 

56. Характеристика кошторису бюджетної установи як фінансового 

плану. 

57. Порядок складання та затвердження місцевих бюджетів. 

58. Захищені статті Державного бюджету. 

59. Сутність дотації вирівнювання. 

60. Підготовча робота до складання проекту бюджету. 

61. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок із 

проектом державного бюджету. 



62. Постанова Верховної Ради України „Основні напрями бюджетної 

політики”. Зміст, завдання та засади побудови. 

63. Доходи від державного майна, угідь та послуг. 

64. Охарактеризуйте етапи розгляду проекту Державного бюджету 

України у Верховній Раді України. 

65. Сутність поточного бюджету і бюджету розвитку. 

66. Ознаки класифікації міжбюджетних відносин. 

67. Представлення проекту Державного бюджету у Верховній Раді 

України. 

68. Розгляд у комітетах і фракціях Верховної Ради України проекту 

Державного бюджету. 

69. Виконання бюджету за доходами. 

70. Органи державної влади, які забезпечують виконання бюджету за 

доходами. 

71. Поняття «бюджетний розпис бюджету». 

72. Документообіг, пов’язаний з мобілізацією доходів. 

73. Управління єдиним казначейським рахунком. 

74. Документообіг, пов’язаний з оплатою рахунків розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів. 

75. Механізм взаємодії органів Державної аудиторської служби з 

структурами Державної фіскальної служби при виконанні дохідної частини 

бюджету. 

76. Сутність обліку бюджету. 

77. Функції обліку бюджету. 

78. Організація синтетичного і аналітичного обліку бюджету. 

79. Загальні правила ведення бюджетного обліку. 

80. Охарактеризуйте план рахунків обліку виконання бюджету. 

81. Організація, види та форми бюджетної звітності. 

82. Звітність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про 

виконання кошторисів установ. 

83. Звітність органів Державної аудиторської служби про виконання 

бюджету. 

84. Процедура складання, розгляду та затвердження річного звіту про 

виконання бюджету. 

85. Зарубіжний досвід фінансового контролю. 

86. Завдання Рахункової палати України. 

87. Функції  Рахункової палати України. 

88. Структура  Рахункової палати України. 

89. Громадський бюджетний контроль. 



90. Ревізії, що проводяться органами Державної аудиторської служби. 

91. Ревізії, що проводяться органами Державної фіскальної служби. 

92. Зарубіжний досвід бюджетного менеджменту. 

93. Характеристика терміну „бюджетування”. 

94. Застосування методу бюджетування на нульовій основі. 

95. Цілі, етапи, процедури, властивості програмно-цільового 

бюджетування. 

96. Сутність державного боргу.  

97. Застосування середньострокових бюджетів в зарубіжній практиці. 

98. Зарубіжний досвід обліку виконання бюджету. 

99. Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура. 

100. Засади бюджетного фінансування закладів культури. 

 

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Зміст обліку платників податків - юридичних осіб. 

2. Організація проведення камеральної перевірки. 

3. Відповідальність платників податків за порушення податкового 

законодавства. 

4. Права та обов'язки платників податків. 

5. Система податкових органів, їх роль у податковому менеджменті. 

6. Сутність та елементи корпоративного податкового менеджменту. 

7. Особливості податкового контролю при спрощеній системі 

оподаткування. 

8. Зміст податкового аудиту та його характеристика. 

9. Основні елементи податкового менеджменту. 

10. Основи організації податкового менеджменту. 

11. Суть податкового планування на підприємствах. 

12. Загальні положення методики перевірки фінансово-господарської 

діяльності підприємства. 

13. Сутність процесу адміністрування податків. 

14. Здійснення контролю за сплатою податку з доходів фізичних осіб. 

15. Процедура оформлення результатів податкової перевірки. 

16. Податкова перевірка як основний метод податкового контролю. 

17. Форми податкового контролю. 

18. Суть обліку відстрочення, розстрочення податкових зобов'язань та 

штрафних санкцій. 

19. Облік надходження платежів до бюджету. 

20. Види податкових перевірок та їх характеристика. 



21. Організація проведення планової виїзної перевірки. 

22. Організація обліку податків, зборів та обов'язкових платежів. 

23. Порядок розрахунку та внесення сум податкових надходжень. 

24. Необхідність та сутність обліку платників податків. 

25. Облік фізичних осіб - платників податків. 

26. Податкове регулювання і економічна політика держави. 

27. Необхідність та сутність обліку платників податків. 

28. Строки і джерела погашення податкових зобов’язань та розрахунки 

держави з платниками. 

29. Порядок погашення податкового боргу в разі ліквідації, реорганізації 

платника податків. 

30. Суть поняття податкового боргу, його типи та статуси. 

31. Сутність державного податкового менеджменту та його 

характеристика. 

32. Податковий менеджмент підприємства та його особливості. 

33. Функції податкового менеджменту в Україні в умовах трансформації 

економіки.  

34. Стратегічний і тактичний податковий менеджмент.  

35. Суть податкового контролю як складової податкового менеджменту.  

36. Суть податкового аналізу як складової податкового менеджменту. 

37. Суть податкового планування як складової податкового 

менеджменту. 

38. Економіко-статистичні методи аналізу та планування податкових 

платежів.  

39. Суть податкового регулювання як складової податкового 

менеджменту.  

40. Шляхи підвищення ефективності податкового менеджменту 

підприємства.  

41. Напрями поліпшення методів аналізу та планування податкових 

платежів підприємства.  

42. Порядок прогнозування податку з прибутку.  

43. Порядок прогнозування податку на додану вартість.  

44. Порядок прогнозування акцизного збору. 

45. Порядок прогнозування податку з власників транспортних засобів та 

інших самохідних машин і механізмів. 

46. Порядок прогнозування надходжень плати за землю. 

47. Порядок прогнозування податку з доходів фізичних осіб. 

48. Порядок прогнозування надходжень місцевих податків і зборів.  



49. Порядок прогнозування єдиного податку для суб’єктів малого 

підприємництва. 

50. Суть оптимізації (мінімізації) податкових платежів. 

51. Інформаційне забезпечення податкового менеджменту та його 

сутність. 

52.  Стратегія податкового планування підприємства та етапи його 

розробки.  

53. Показники ефективності плану податкових платежів підприємства. 

54. Шляхи оптимізації плану податкових платежів підприємства та її 

характеристика.  

55. Органи, які здійснюють податковий контроль в Україні, та їх 

характеристика.  

56. Повноваження контролюючих органів та їх зміст. 

57. Суть податкового аудиту.  

58. Методи боротьби з ухилення від сплати податків.  

59. Види порушень податкового законодавства.  

60. Види покарань за порушення податкового законодавства. 

61. Ефективність податкового регулювання в Україні та шляхи 

підвищення.  

62. Джерела інформаційної бази податкового менеджменту.  

63. Методи опрацювання інформації для аналізу податкових платежів 

підприємства.  

64. Процес організації податкового менеджменту на підприємстві. 

65. Ефективність податкового менеджменту підприємства. 

66. Органи управління в сфері оподаткування та їх функції. 

67. Правове регламентування діяльності податкових органів. 

68. Функції органів ДПС України. 

69. Права податкових органів. 

70. Відповідальність платників податків. 

71. Облік платників податків – юридичних осіб. 

72. Облік платників податків – фізичних осіб. 

73. Порядок ведення особових рахунків платників податків. 

74. Шляхи ліквідації податкової заборгованості. 

75. Види перевірок податкових органів. 

76. Контроль у сфері оподаткування доходів громадян. 

77. Порядок надання до податкових органів декларації про доходи 

громадян. 

78. Порядок перерахунку прибуткового податку. 

79. Процес перевірки правильності нарахування плати за землю. 



80. Порядок перевірки розрахунків плати за воду. 

81. Порядок перевірки розрахунків плати за спеціальне використання 

надр при видобуванні корисних копалин. 

82. Порядок перевірки розрахунків збору за геологорозвідувальні 

роботи. 

83. Процес перевірки розрахунків податку з власників транспортних 

засобів. 

84. Суть перевірки правильності нарахування комунального податку. 

85. Порядок перевірки розрахунку збору за використання місцевої 

символіки. 

86. Правильність перевірки нарахування та своєчасності сплати до 

бюджету місцевих податків і зборів. 

87. Правильність перевірки нарахування і своєчасності сплати мита. 

88. Порядок організації і проведення перевірок повноти нарахування та 

своєчасності сплати податків.  

89. Податкову відповідальність за допущені порушення та шляхи її 

оптимізації для платника податків.  

90. Суть митного контролю.  

91. Порядок оформлення та порядок реалізації результатів митного 

контролю.  

92. Податкові системи розвинених країн.  

93. Методи адміністрування податків у західних країнах.   

94. Можливість та етапи запровадження західного досвіду 

адміністрування податків в Україні.  

95. Основні проблеми бюджетного планування. 

96. Системний механізм податкового регулювання. 

97. Шляхи і методи упередження та усунення податкових ризиків. 

98. Обчислення та процес сплати акцизного збору. 

99. Зміст поняття податкового кредиту. 

100. Процес оподаткування доходів іноземних громадян та осіб без 

громадянства. 

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА 

 

1. Охарактеризувати роль і місце комерційних банків у банківській 

системі. Розкрити сутність комерційного банку. 

2. Розкрити зміст ліквідності та платоспроможності банку. 

3. Охарактеризувати власний капітал комерційного банку, його 

структуру і особливості формування. 



4. Обґрунтувати процес управління банківськими ризиками. 

5. Охарактеризувати банк як важливий елемент банківської системи, 

розкрити організацію банківських систем. 

6. Визначити принципи організації роботи комерційного банку та 

реалізація його функцій. 

7. Охарактеризувати зміст та подати класифікацію пасивних операцій. 

Розкрити сутність активних операцій. 

8. Відобразити порядок заснування банківської установи.  

9. Описати документи та вимоги для отримання банківської ліцензії. 

Визначити перелік ліцензованих операцій. 

10. Розкрити типову організаційну структуру комерційного банку. 

Розкрити структуру апарату управління, охарактеризувати задачі основних 

функціональних підрозділів банку. 

11. Розкрити сутність, склад і надати характеристику ресурсів 

комерційного банку. 

12. Дати оцінку прибутковості банку. Визначити поняття та засоби її 

підвищення.  

13. Визначити джерела запозиченого капіталу. Охарактеризувати 

порядок емісії та продажу облігацій.  

14. Розкрити порядок кредитування Національним банком України.  

15. Охарактеризувати організацію і функціонування провідних 

банківських систем зарубіжних країн (Великобританії і Франції).  

16. Розкрити сутність інвестиційних операцій банків із цінними 

паперами. 

17. Охарактеризувати організацію і функціонування провідних 

банківських систем зарубіжних країн (Швейцарії). 

18. Охарактеризувати функції та особливості діяльності Національного 

банку України.  

19. Охарактеризувати міжбанківські розрахунки в Україні.  

20. Принципи організації платіжної системи, готівкових та 

безготівкових розрахунків.  

21. Охарактеризувати форми забезпечення повернення банківських 

позичок.  

22. Подати класифікацію платіжних інструментів. Назвати 

розрахункові документи та описати їх реквізити.  

23. Охарактеризувати платіжні картки, вказати їх призначення та види. 

Обґрунтувати переваги та недоліки їх застосування. 

24. Розкрити зміст касових операцій. Описати порядок приймання 

банком готівки. 



25. Перерахувати функції та розкрити економічний зміст векселя. 

Назвати види векселів. 

26. Розкрити зміст операції врахування (дисконту) векселів.  

27. Охарактеризувати сутність і форми кредитів під заставу векселів. 

Розкрити зміст та порядок авалювання векселя. Охарактеризувати акцептні 

операції банків. 

28. Охарактеризувати процес банківського кредитування.  

29. Розкрити сутність кредиту, назвати його види. Обґрунтувати 

принципи кредитування та кредитної політики. 

30. Назвати та охарактеризувати форми кредитування: споживчий, 

банківський кредит, лізинг, іпотека, комерційний, міжбанківський кредит, 

бланковий, консорціумний. 

31. Визначити етапи кредитного процесу. Розкрити зміст поняття 

«кредитоспроможність», значення і елементи системи оцінювання.  

32. Означити розрахунки основних показників фінансового стану 

позичальника. 

33. Розкрити зміст розрахунків з використанням пластикових карток. 

34. Охарактеризувати принципи й умови кредитування банківськими 

установами. 

35. Визначити загальні принципи і методи управління процентною 

ставкою за кредитом. 

36. Охарактеризувати види валютних операцій комерційних банків. 

Розкрити особливості ведення валютних рахунків клієнтів  

37. Описати порядок розміщення акцій та облігацій на ринку, варіанти 

їх продажу. Охарактеризувати використання депозитних і ощадних 

сертифікатів. 

38. Охарактеризувати структуру та форми управління Національного 

банку України. 

39. Охарактеризувати види нетрадиційних банківських операцій і 

послуг. 

40. Охарактеризувати інвестиційні ризики та методи управління ними. 

41. Визначити види професійної діяльності банків на ринку цінних 

паперів. 

42. Дати оцінку процесу становлення та розвитку банківської системи 

України. 

43. Назвати форми регулювання інвестиційної діяльності.  

44. Охарактеризувати фінансування будівництва та вказати на його 

особливості.  

45. Охарактеризувати сучасні банківські системи країн світу. 



46. Розкрити порядок відкриття поточних і депозитних рахунків в 

іноземній валюті, порядок зарахування і видачі коштів. 

47. Визначити види неторговельних операцій з валютою.  

48. Охарактеризувати операції банку на міжбанківському валютному 

ринку. Подати класифікацію валютних угод: овернайт, спот, форвард, своп. 

49. Охарактеризувати валютні ризики. Визначити внутрішні та 

зовнішні методи регулювання ризиків. 

50. Обґрунтувати причини виникнення нетрадиційних банківських 

операцій та послуг. Визначити ознаки банківських послуг, їх види. 

51. Розкрити зміст функцій та операцій Національного банку України. 

52. Охарактеризувати процес ліцензування банківської діяльності. 

53. Визначити зміст факторингу і форфейтингу. Регулювання, зміст і 

послідовність здійснення операцій. 

54. Охарактеризувати операції з банківськими металами.  

55. Охарактеризувати банківське регулювання, банківський нагляд і 

банківський контроль. 

56. Визначити об’єкти банківського регулювання.  

57. Визначити особливості розробки стандартів Базельського комітету з 

питань банківського нагляду.  

58. Охарактеризувати фінансовий механізм державного регулювання 

банківської діяльності в Україні.  

59. Подати характеристики фінансової безпеки банків. Визначити 

загрози безпеки банків.  

60. Розкрити методичний інструментарій забезпечення фінансової 

безпеки банків.  

61. Охарактеризувати фінансову стійкість банківських установ. 

62. Визначити критерії оцінювання фінансового стану клієнтів 

позичальників, категорії підприємств (позичальників). 

63. Виділити групи класифікації кредитного портфеля.  

64. Описати склад фінансової звітності банку.  

65. Визначити показники, що характеризують прибутковість 

банківських установ. 

66. Охарактеризувати внутрішній банківський контроль.  

67. Охарактеризувати зовнішній аудит. Визначити принципи 

ефективного банківського нагляду.  

68. Розкрити структуру банківських доходів і витрат банку.  

69. Охарактеризувати банк як специфічну комерційну установу. 

70. Розкрити порядок формування статутного фонду, резервного та 

спеціального фондів банку. 



71. Подати класифікацію депозитів та виділити їх характерні 

особливості.  

72. Визначити терміни та порядок використання міжбанківських 

кредитів.  

73. Виокремити основні функції та принципи організації роботи 

системи електронних платежів НБУ. 

74. Охарактеризувати види нетрадиційних банківських операцій і 

послуг. 

75. Визначити способи, види та форми безготівкових розрахунків. 

Назвати правила їх проведення. 

76. Охарактеризувати депозитні рахунки в національній валюті, їх 

порядок відкриття та використання, обслуговування і закриття рахунків. 

77. Вказати та охарактеризувати форми безготівкових розрахунків: 

платіжне доручення, чек, акредитив, вимога-доручення, відкритий рахунок, 

інкасове доручення, розрахунки по сальдо взаємної заборгованості. 

78. Розкрити порядок здійснення операцій: реєстрації врахованих 

векселів, перевірки юридичної та економічної надійності векселя. 

79. Розкрити порядок здійснення інкасування векселів. 

80. Виділити ознаки банківських послуг, назвати їх види. 

81. Виокремити ознаки операційного та фінансового лізингу. 

Охарактеризувати організацію лізингового процесу. 

82. Оцінити валютні ризики та визначити методи управління ними. 

83. Назвати основні види зовнішніх та внутрішніх загроз діяльності 

банку. 

84. Охарактеризувати управління та організаційно-технічне 

обслуговування операцій з цінними паперами. 

85. Розкрити механізм регулювання касових операцій (порядок видачі 

банком готівки). 

86. Дати визначення кредитного ризику. Охарактеризувати формування 

резерву для відшкодування можливих втрат за кредитним операціями банків. 

87. Розкрити вимоги щодо мінімального розміру капіталу, нормативів 

капіталу, ризику, інвестування, розпорядження валютною позицією, 

нормативів обов'язкового резервування коштів банківською системою. 

88. Охарактеризувати моральні ризики й асиметрію інформації в 

банківській діяльності та методи їх мінімізації.  

89. Охарактеризувати міжбанківські розрахунки в Україні. 

90. Описати моделі оцінювання та реалізації інвестиційного проекту. 

Охарактеризувати інвестиційні ризики.  



91. Оцінити та розкрити зарубіжний досвід оцінки 

кредитоспроможності позичальника. 

92. Розкрити сутність і основні напрями емісійної роботи банку. 

Визначити етапи емісійної діяльності. 

93. Розкрити порядок обігу простого і переказного векселів. 

Охарактеризувати балансові та позабалансові операції з векселями. 

94. Розкрити порядок прогнозування та обліку касових оборотів, 

регулювання касових оборотів в установах банків. 

95. Визначити макроекономічні умови формування запозичених коштів 

банку. 

96. Охарактеризувати процентну політика банку та способи 

нарахування процентів.  

97. Розкрити зміст диверсифікації та обґрунтувати її роль в управлінні 

інвестиційною діяльністю банку. 

98. Визначити форми кредитування: споживчий, банківський кредит, 

лізинг, іпотека, комерційний, міжбанківський кредит, бланковий, 

консорціумний. 

99. Охарактеризувати власний капітал комерційного банку, його 

структуру і особливості формування. 

100. Розкрити особливості та охарактеризувати структуру  

запозиченого капіталу. 

 


