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1. Метою аналізу діяльності комерційного банку є: 

а) вивчення структури банківського балансу; 

б) ознайомлення з фінансовою інформацією про діяльність банку; 

в) пошук резервів підвищення ефективності роботи банківської установи; 

г) напрями мінімізації банківських ризиків. 

 

2. З позиції самих комерційних банків ставляться такі завдання: 

а) оптимізація структури активних та пасивних операцій з метою максимізації 

прибутку; 

б) контроль за дотриманням установлених НБУ економічних нормативів; 

мінімізація всіх видів банківських ризиків; 

в) визначення фінансової стійкості банку та підтримання його ліквідності та 

платоспроможності; 

г) всі відповіді вірні. 

 

3. Суб’єктами аналізу є: 

а) самі комерційні банки, НБУ, банки-кореспонденти, реальні та потенційні 

клієнти, аудиторські фірми, податкові органи, місцеві та центральні органи 

влади; 

б) самі комерційні банки; 

в) НБУ та банки-кореспонденти; 

г) реальні та потенційні клієнти, аудиторські фірми, податкові органи, місцеві 

та центральні органи влади 
 

4. Аналіз діяльності банків - це  

а) управління його активними та пасивними операціями; 

б) комплексне вивчення комерційної або іншої діяльності окремих банків, їх 

угруповань або банківської системи в цілому, яке полягає в пошуку 

необхідної інформації, її обробці та економічній інтерпретації отриманих 

результатів з метою прийняття управлінських рішень; 

в) вивчення та прогнозування ситуацій на фінансовому та кредитному ринках 

країни; 

г) пошук резервів підвищення ефективності роботи банківської установи. 

 

5. Фінансовий аналіз 

а) констатує факт і результат роботи банку, а й виявляє причинно-наслідкові 

залежності, дає змогу виявити причини зміни окремих явищ, оптимізувати 

структуру активно-пасивних операцій тощо; 

б) використовується задля вибору конкретної стратегії з багатьох 

альтернатив; 

в) проводиться на основі фінансової звітності і включає такі питання, як 

аналіз фінансових результатів, прибутковості роботи банку, фінансової 

стійкості та надійності, його ділової активності, ліквідності та 

платоспроможності; 



г) використовується для прогнозування результатів, що очікуються у 

наступному періоді, та визначення подальших напрямів грошово-кредитної 

політики. 

 

6. Управлінський аналіз 

а) констатує факт і результат роботи банку, а й виявляє причинно-наслідкові 

залежності, дає змогу виявити причини зміни окремих явищ, оптимізувати 

структуру активно-пасивних операцій тощо; 

б) використовується задля вибору конкретної стратегії з багатьох 

альтернатив; 

в) проводиться на основі фінансової звітності і включає такі питання, як 

аналіз фінансових результатів, прибутковості роботи банку, фінансової 

стійкості та надійності, його ділової активності, ліквідності та 

платоспроможності; 

г) використовується для прогнозування результатів, що очікуються у 

наступному періоді, та визначення подальших напрямів грошово-кредитної 

політики. 

 

7. Стратегічний аналіз 

а) констатує факт і результат роботи банку, а й виявляє причинно-наслідкові 

залежності, дає змогу виявити причини зміни окремих явищ, оптимізувати 

структуру активно-пасивних операцій тощо; 

б) використовується задля вибору конкретної стратегії з багатьох 

альтернатив; 

в) проводиться на основі фінансової звітності і включає такі питання, як 

аналіз фінансових результатів, прибутковості роботи банку, фінансової 

стійкості та надійності, його ділової активності, ліквідності та 

платоспроможності; 

г) використовується для прогнозування результатів, що очікуються у 

наступному періоді, та визначення подальших напрямів грошово-кредитної 

політики. 

 

8. Обліково-контрольна перевірка - це  

а) перевірка правильності розрахунку окремих показників комерційних 

банків; 

б) перевірка взаємозв’язки ідентичних показників у різних формах звітності; 

в) перевірку повноти складу наданих документів відповідно до їх складу, 

передбаченого Правилами організації фінансової та статистичної звітності 

банків України; 

г) перевірка фінансової звітності комерційних банків. 

 

9. Логічна перевірка - це 

а) перевірка правильності розрахунку окремих показників комерційних 

банкаів; 

б) перевірка взаємозв’язки ідентичних показників у різних формах звітності; 



в) перевірку повноти складу наданих документів відповідно до їх складу, 

передбаченого Правилами організації фінансової та статистичної звітності 

банків України; 

г) перевірка фінансової звітності комерційних банків.  

 

10. Формальна перевірка- це 

а) перевірка правильності розрахунку окремих показників комерційних 

банків; 

б) перевірка взаємозв’язки ідентичних показників у різних формах звітності; 

в)  перевірку повноти складу наданих документів відповідно до їх складу, 

передбаченого Правилами організації фінансової та статистичної звітності 

банків України; 

г) перевірка фінансової звітності комерційних банків. 

 

11. Вкажіть склад річної фінансової звітності банку: 

а) звернення голови правління банку; 

б) загальна  інформація про діяльність банку; звіт про прибутки і збитки; 

балансовий звіт; аудиторський висновок; 

в) звіти про зміни у власному капіталі та про рух грошових коштів; примітка 

до фінансових звітів; 

г) б), в). 

 

12. Що належить до оприлюдненої звітності: 

а) службова; 

б) фінансова; 

в) статистична; 

г) періодична моніторингова. 

 

13. Матеріали рейтингів, що публікуються у «Віснику НБУ», 

укладаються за даними:  

а) фінансової звітності;  

б) статистичної звітності; 

в) бухгалтерської звітності; 

г) даних Асоціації українських банків. 

 

 

14. Мультиплікатор капіталу – це відношення активів до: 

а) статутного капіталу; 

б) зобов’язань банку; 

в) регулятивного капіталу; 

г) власного капіталу банку. 

 

15. Основний капітал банку складається з:  

а) статутного капіталу, який зареєстровано і сплачено;  

б) розкритих резервів, що оприлюднені банком у фінансовій звітності; 



в) резервів під стандартну заборгованість за наданими кредитами; 

прибутків банку від поточної діяльності; 

г) 1), 2). 

 

16. Додатковий капітал банку складається: 

а) нерозкриті резерви; резерви переоцінки;  

б) гібридні (борг/капітал) капітальні інструменти;  

в) субординований борг; 

г) а)-в). 

 

17. Субординований борг – це звичайні незабезпечені банком боргові 

капітальні інструменти, які випускаються банком у вигляді: 

а) акцій; 

б) облігацій; 

в) векселів; 

г) сертифікатів. 

 

18. Кошти на умовах субординованого боргу залучаються на строк: 

а) не менше 5 років; 

б) не більше 5 років; 

в) до 10 років; 

г) на будь-який термін. 

 

19. Розмір субординованого боргу у відношенні до основного капіталу 

має становити: 

а) не більше 100%; 

б) не менше 50%; 

в) не більше 50%; 

г) до 25%. 

 

20. Розмір субординованого боргу не може перевищувати у відношенні 

до основного капіталу: 

а) 25%; 

б) 50%; 

в) 75%; 

г) 100%. 

 

21. Що означає «адекватність регулятивного капіталу»: 

а) здатність банку своєчасно та в повному обсязі розрахуватися за своїми 

зобов’язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших 

операцій грошового характеру; 



б) здатність банку своєчасно та в повному обсязі кредитувати 

позичальників; 

в) здатність банку повністю компенсувати вплив кредитного, валютного 

та відсоткового ризиків; 

г) здатність банку своєчасно та в повному обсязі сплачувати податки. 

 

22. Що означає «зростання платоспроможності банку»: 

а) більша частина ризиків, що припадає на власників банку; 

б) більша частина ризику, що приймають на себе кредитори; 

в) більша частина ризику, що приймають на себе вкладники; 

г) всі вірні. 

 

23.  Нормативне значення коефіцієнта Н2 для діючих банків повинно 

бути: 

а) не менше 15%;  

б) не менше 12%; 

в) не менше 10%; 

г) не менше 5%. 

 

 

24. Депозити комерційного банку – це кошти, що розміщуються на: 

а) коррахунках банків; 

б) поточних рахунках клієнтів; 

в) контокорентних рахунках; 

г) а), б), в). 

 

25.  Осідання на рахунках банківських вкладів визначається як: 

а) відношення різниці між залишками вкладів до обороту з надходження 

на вклади; 

б) відношення різниці між залишками вкладів до обороту з видачі коштів 

вкладів; 

в) відношення різниці між оборотами по вкладу до середнього залишку 

на рахунку;  

г) відношення різниці між залишками вкладів до середнього залишку на 

рахунку. 

 

26.  Приплив на рахунки банківських вкладів визначається як різниця 

між: 

а) залишками на вклади; 

б) оборотами з надходження і видачі коштів з вкладу; 

в) внеском вкладника та отримання ним відсотками; 

г) поповнення вкладу та залишком на вкладі. 

 



27. Оборотність на рахунках банківських вкладів визначається 

відношенням: 

а) обороту з видачі коштів до середнього залишку на рахунку; 

б) середнього залишку, вирахуваного за середньою хронологічною, до 

обороту з видачі коштів вкладів; 

в) середнього залишку до обороту з надходження коштів на вклади; 

г) середнього залишку до обороту з видачі коштів з вкладів. 

 

28.  Термін зберігання коштів на рахунках банківських вкладів 

визначається відношенням кількості днів у періоді до: 

а) осідання на вкладах; 

б) оборотності на вкладах; 

в) приросту на вкладах; 

г) відсотків по вкладах. 

 

29. Банк має хорошу депозитну базу, якщо частка строкових депозитів: 

а) не менше 20%; 

б) не менше 30%; 

в) не більше 30%; 

г) не більше20%. 

 

30. У якій частині балансу показують коррахунки «Ностро»: 

а) в активах; 

б) у зобов’язаннях; 

в) поза балансом; 

г) не показують. 

 

31. У якій частині балансу показують коррахунки «Лоро»: 

а) в активах; 

б) у зобов’язаннях; 

в) поза балансом; 

г) не показують. 

 

32. У якій частині балансу показують операції з видачі готівки через 

банкомат: 

а) в активах; 

б) у зобов’язаннях; 

в) поза балансом; 

г) не показують. 

 

33.  У якій частині балансу показують резерви під стандартну 

заборгованість клієнтів: 

а) в активах; 



б) у зобов’язаннях; 

в) поза балансом; 

г) у капіталі. 

 

34.  У якій частині балансу показують операції банку з обліку векселів: 

а) в активах; 

б) у зобов’язаннях; 

в) поза балансом; 

г) не показують. 

 

35.  У якій частині балансу показують операції з продажу готівкової 

валюти: 

а) в активах; 

б) у зобов’язаннях; 

в) поза балансом; 

г) не показують. 

 

36.  У якій частині балансу показують гарантії, поручительства, 

акредитиви, акцепти, що надані банком: 

а) в активах; 

б) у зобов’язаннях; 

в) поза балансом; 

г) не показують. 

 

37. Як називається отримання банком позички від НБУ на один 

операційний день: 

а) овердрафт; 

б) овернайт; 

в) рефінансування за операціями РЕПО; 

г) консорціумний. 

 

 

 

 

38. Якість кредитного портфеля визначається відношенням до 

залишку коштів у кредитному портфелі на звітну дату: 

а) пролонгованих і прострочених позичок; 

б) відстрочених, сумнівних до повернення і безнадійних позичок; 

в) пролонгованих, сумнівних і безнадійних позичок та наданих гарантій; 

г) наданих гарантій. 

 



39. Загальна сума кредитів, позик, авансів готівкою, гарантій, порук та 

індосаментів, наданих першим керівникам банку та іншому 

управлінському персоналу, не повинна: 

а) бути більшою за 5% основного капіталу; 

б) бути більшою за 10% основного капіталу; 

в) бути більшою за 15% основного капіталу; 

г) бути більшою за 25% основного капіталу. 

 

40. До інсайдерів як фізичних осіб належать: 

а) власники істотної участі; асоційовані особи; 

б) асоційовані особи; управлінський персонал банку; 

в) керівники та контролери споріднених осіб; 

г) всі названі. 

 

41. До інсайдерів як юридичних осіб належать: 

а) власники істотної участі; 

б) афілійовані особи; 

в) споріднені особи; 

г) асоційовані особи. 

 

42. Кредитний ризик на одного контрагента вважається великим, 

якщо сума всіх вимог щодо нього становить: 

а) 5% і більше мінімального розміру регулятивного капіталу; 

б) не менше 15% від мінімального розміру регулятивного капіталу; 

в) не менше 10% від мінімального розміру регулятивного капіталу; 

г) не менше 5% від мінімального розміру регулятивного капіталу. 

 

43. Кредитоспроможність позичальника визначається за показниками, 

що характеризують: 

а) кредитну історію та поточне фінансове становище позичальника; 

б) забезпечити оперативну конверсію активів у ліквідні кошти; поточне 

фінансове становище позичальника; 

в) наявність достатньої ліквідної застави, гарантії та поруки; 

г) а), б). 

 

 

44. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного 

контрагента (Н7) має становити: 

а) не менше 20%; 

б) не перевищувати 20%; 

в) не менше 25%; 

г) не перевищувати 25%. 

 

45. Норматив великих кредитних ризиків (Н8) одного банку має 

становити: 



а) не перевищувати восьмикратний розмір регулятивного капіталу;  

б) якщо Н8 перевищує восьмикратно розмір регулятивного капіталу, то 

вимоги до Н2 подвоюються, коли таке перевищення складає не більше 

50%; 

в) не перевищує восьмикратний розмір балансового капіталу; 

г) не перевищує восьмикратний розмір статутного капіталу. 

 

46. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та 

поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), має становити: 

а) не перевищувати 5%; 

б) не менше 5%;  

в) не перевищувати 10%; 

г) не менше 2%. 

 

47.  Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій і 

поручительств, наданих інсайдерам (Н10), має становити: 

а) не менше 35%; 

б) не менше 40%; 

в) не перевищувати 40%; 

г) не перевищувати 50%.  

 

48. Чи створюються резерви на покриття втрат і збитків за кредитами і 

депозитами між установами в системі одного банку: 

а) в розмірі 3% розміщених сум 

б) в розмірі 6% розміщених сум; 

в) в розмірі 10% розміщених сум; 

г) ні. 

 

49.  Якщо динаміка зростання кредитного портфеля вища, ніж 

високоліквідних активів, то банк: 

а) нарощує платоспроможність; 

б) припиняє кредитування клієнтів; 

в) зміцнює матеріальну базу; 

г) б), в). 

 

50.  Що означає перевищення темпів зростання кредитного портфеля 

над темпами зростання депозитів у банку: 

а) посилення участі коштів власного капіталу у фінансуванні кредитного 

портфелю; 

б) посилення участі коштів власного капіталу в  погашенні ризиків 

кредитного портфеля; 

в) ослаблення участі власних коштів банку в фінансуванні банківських 

інвестицій;  

г) а), в). 

 

51.  Спеціальний резерв за кредитами формується у повному обсязі: 



а) щомісячно за рахунок прибутку минулих років; 

б) щомісячно за рахунок прибутку поточного року; 

в) щоквартально з віднесенням на витрати банку; 

г) щоквартально за рахунок прибутку минулих років. 

 

52.  Як називається отримання позички від банку понад залишок на 

депозитному рахунку: 

а) овердрафт; 

б) контокорент; 

в) овернайт; 

г) споживчий. 

 

53. Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною 

установою (Н11) має складати: 

а) не перевищувати 10%; 

б) не перевищувати 15%; 

в) не перевищувати 20%; 

г) не перевищувати 25%. 

 

54.   Банкам забороняється інвестувати кошти в капітал підприємства, 

статутом яких для власників передбачено: 

а) обмежену відповідальність; 

б) повну відповідальність; 

в) закриту форму акціонування; 

г) а), в). 

 

55.  Як називається різниця між ціною попиту на цінний папір і ціною 

його продажу: 

а) маржа; 

б) комісійні; 

в) спред; 

г) дохід. 

 

56.  Інвестиційний клас – це: 

а) кредитний рейтинг, підтверджений у бюлетені однієї з провідних 

світових рейтингових компаній;  

б) рішення НБУ; 

в) рейтинг незалежного аналітичного агенства; 

г) б), в). 

 

57.  У якій частині балансу банку показуються інвестиційні цінні 

папери: 

а) в активах; 

б) у зобов’язаннях; 

в) поза балансом; 

г) не показують. 

 



58.  У якій частині балансу банку показуються інвестиційні цінні 

папери, що рефінансуються НБУ: 

а) в активах; 

б) у зобов’язаннях; 

в) поза балансом; 

г) не показують. 

 

59.  У якій частині балансу показують інвестиційні цінні папери за 

коштами, внесеними до асоційованих компаній: 

а) в активах; 

б) у зобов’язаннях; 

в) поза балансом; 

г) у капіталі. 

 

60.  У якій частині балансу показують цінні папери на продаж: 

а) у зобов’язаннях; 

б) в активах; 

в) поза балансом; 

г) у капіталі. 

 

Тема 5 Аналіз валютних операцій та банківських послуг 

 

61.  Співвідношення вимог та зобов’язань банку в кожній іноземній 

валюті та в кожному банківському металі зветься: 

а) валютна секція;  

б) валютна позиція;  

в) валютний ризик; 

г) валютний арбітраж. 
 

62.  Валютна позиція є закритою, якщо дорівнюються: 

а) вимоги та зобов’язання банку в кожній іноземній валюті та в кожному 

банківському металі; 

б) балансові та забалансові вимоги банку в кожній іноземній валюті та в 

кожному банківському металі; 

в) балансові та забалансові зобов’язання банку в кожній іноземній валюті 

та в кожному банківському металі; 

г) балансові вимоги та зобов’язань банку в кожній іноземній валюті та в 

кожному банківському металі та забалансові. 

 

 

63. Трастові послуги – це: 

а) послуги, засновані на управлінні власністю та іншими активами, що не 

належать клієнтові; 

б) послуги, засновані на управлінні власністю та іншими активами, що 

належать клієнтові; 



в) послуги, засновані на купівлі власності та інших активів, що належать 

клієнтові; 

г) послуги, засновані на продажу власності та інших активів, що 

належать клієнтові. 

 

64. Угода, яка укладається між банком і гарантом шляхом видачі 

останнім листа і прийняття цього листа до виконання банком – це: 

а) іпотека; 

б) поручительство;   

в) цесія;  

г) страхування. 

 

65. Універсальна система факторингового кредиту, який виконує всі 

функції (кредитування у формі попередньої оплати боргових вимог; 

ведення бух. обліку реалізації продукції; інкасування заборгованості 

(управління кредитом); страхування постачальника від кредитного 

ризику) це 

а) конвенційний факторинг; 

б) факторинг конфіденційний; 

в) внутрішній та міжнародний; 

г) простий та вексельний. 

 

66. Процес  встановлення курсів (визначення ціни) іноземних валют 

відповідно до чинного законодавства –  

а) курс продавця; 

б) крос-курс; 

в) курс покупця; 

г) котирування. 

 

67. Купівля боргу, вираженого у зворотному документі (простий чи 

переказний вексель) у кредитора на безповоротній основі – це 

а) фінансовий лізинг; 

б) форфейтинг; 

в) факторинг; 

г) операція врахування векселів. 

 

 

 

 

 

68. Як називається різниця між отриманими банком доходами і 

витратами: 

а) прибуток; 

б) маржа; 

в) операційна маржа; 

г) спред. 

 



69. Частка операційних витрат у банківських доходах – це відношення 

до чистого доходу: 

а) адміністративних витрат; 

б) витрат на утримання матеріальної бази банку. 

в) витрат на утримання персоналу; 

г) а), в).  
 

70. Як називається відношення чистого прибутку до статутного 

капіталу: 

а) рентабельність регулятивного капіталу; 

б) прибутковість акціонерного капіталу; 

в) ефективність статутного капіталу; 

г) ціна альтернативи капіталу акціонерів. 

 

71. Як називається відношення чистого прибутку до середніх активів 

банку: 

а) рентабельність активів; 

б) прибутковість активів; 

в) ефективність активів; 

г)  дохідність активів. 
 

72. Як називається різниця між відсотковими доходами і відсотковими 

витратами: 

а) спред; 

б) відсотковий прибуток; 

в) чистий відсотковий дохід; відсоткова маржа; 

г) операційна маржа. 

 

73. Як називається відношення отриманих відсотків до середнього 

залишку  за наданими банком кредитами: 

а) дохідність кредитів; 

б) ефективна відсоткова ставка; 

в) маржа кредитування; 

г) відсотковий прибуток. 

 

74. Як називається відношення чистого прибутку до доходів банку: 

а) маржа прибутку в доходах; 

б) рентабельність банку; 

в) ефективність господарювання; 

г) прибутковість. 

 

75. Як називається відношення різниці між чистими комісійними 

доходами і витратами на утримання персоналу та адміністративні 

потреби до кредитно-інвестиційного портфеля банку: 

а) мертва точка дохідності; 

б) фінансовий тягар; 



в) маржа комісійного доходу; 

г) а), б). 

 

76. Спред дохідності комерційного банку, що характеризує 

ефективність його цінової політики, визначається: 

а) як відношення доходів за мінусом витрат до середніх активів; 

б) як різниця між отриманими відсотковими доходами і сплаченими 

відсотковими витратами до середніх активів банку; 

в) як різниця між відношенням відсоткових доходів до відсоткових 

активів і відсоткових витрат до відсоткових зобов’язань; 

г) як різниця між відношенням відсоткових доходів до відсоткових 

активів. 

 

77.  Як називається різниця між операційними доходами і витратами 

банку: 

а) операційна маржа; 

б) спред; 

в) прибуток; 

г) чистий дохід. 

 

78. Якщо динаміка зростання високоліквідних активів вища темпів 

зростання кредитно-інвестиційного портфеля, то: 

а) банк нарощує матеріальну базу; 

б) посилює платоспроможність; 

в) зміцнює ліквідність; 

г) розвиває кредитну діяльність. 

 

79. Якщо динаміка зростання активів банку вища за темпи інфляції у 

відповідних періодах, то банк: 

а) реально втрачає вартість майна; 

б) нарощує власний капітал; 

в) реально нарощує вартість активів; 

г) розвиває кредитно-інвестиційний портфель. 

 

80. Як називається відношення ліквідних активів до короткострокових 

зобов’язань: 

а) ліквідність; 

б) поточна ліквідність; 

в) короткострокова ліквідність; 

г) платоспроможність. 

 

81. Для ефективного регулювання ліквідності банків застосовуються: 

а) операції з рефінансування (постійно діюча лінія рефінансування для 

надання банкам кредитів овернайт і кредитів рефінансування терміном 

до 90 днів); 

б) операції РЕПО (прямого та зворотного); надання стабілізаційного 

кредиту, операції з державними облігаціями України; 



в) операції з власними борговими зобов’язаннями (депозитні сертифікати 

Національного банку овернайт та сертифікати терміном до 90 днів); 

г) а), б), в). 

 

82. З метою підтримки фінансової стабільності та підвищення 

ліквідності було затверджено новий норматив для українських 

банків: 

а) передбачений одним зі стандартів Базель III; 

б) передбачений правлінням НБУ; 

в) передбачений рейтинговим агенством; 

г) міністерством фінансів України. 

 

83. Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR): 

а) співвідношення між величиною забезпечення зобов’язань та 

максимально можливим отриманим прибутком; 

б) встановлює мінімально необхідний рівень ліквідності для покриття 

очікуваного відтоку коштів з банку протягом 30 днів з урахуванням 

стрес-сценарію; 

в) встановлення обсягу проблемних кредитів у портфелі банку; 

г) встановлення своєчасного виконання своїх грошових зобов’язань, що 

визначається збалансованістю між строками і сумами погашення 

розміщених активів та строками і сумами виконання зобов’язань банку. 

 

84. Ліквідність активів банку: 

а) забезпечується наявністю їх стабільних джерел, не чутливих до коливань 

відсоткових ставок; 

б) характеризується співвідношенням окремих статей активу та пасиву 

балансу з метою порівняння їх значень зі встановленими нормативами; 

в) здатність перетворюватися у грошову форму під час реалізації або 

внаслідок погашення зобов’язань позичальником; 

г) характеризується співвідношенням окремих статей активу та пасиву 

балансу з метою порівняння їх значень зі встановленими нормативами.  
 

85. Ліквідність пасивів банку: 

а) забезпечується наявністю їх стабільних джерел, не чутливих до коливань 

відсоткових ставок; 

б) характеризується співвідношенням окремих статей активу та пасиву 

балансу з метою порівняння їх значень зі встановленими нормативами; 

в) здатність перетворюватися у грошову форму під час реалізації або 

внаслідок погашення зобов’язань позичальником; 

г) характеризується співвідношенням окремих статей активу та пасиву 

балансу з метою порівняння їх значень зі встановленими нормативами.  
 

86. Ліквідність балансу банку: 



а) забезпечується наявністю їх стабільних джерел, не чутливих до коливань 

відсоткових ставок; 

б) характеризується співвідношенням окремих статей активу та пасиву 

балансу з метою порівняння їх значень зі встановленими нормативами; 

в) здатність перетворюватися у грошову форму під час реалізації або 

внаслідок погашення зобов’язань позичальником; 

г) характеризується співвідношенням окремих статей активу та пасиву 

балансу з метою порівняння їх значень зі встановленими нормативами.  

 

87.  Ліквідність банківської системи: 

а) забезпечується наявністю їх стабільних джерел, не чутливих до коливань 

відсоткових ставок; 

б) характеризується співвідношенням окремих статей активу та пасиву 

балансу з метою порівняння їх значень зі встановленими нормативами; 

в) спроможність забезпечити своєчасне виконання всіх боргових 

зобов’язань перед вкладниками, кредиторами і засновниками 

банківських установ, можливість залучати в повному обсязі вільні кошти 

юридичних і фізичних осіб та надавати кредити й інвестувати розвиток 

економіки країни; 

г) характеризується співвідношенням окремих статей активу та пасиву 

балансу з метою порівняння їх значень зі встановленими нормативами.  

 

88.  У банках Європи норматив LCR був упроваджений починаючи з: 

а) 2015 року; 

б) 2016 року; 

в) 2017 року; 

г) 2018 року. 

 

89.  В Україні запровадження нормативу LCR в тестовому режимі 

відбувалося з: 

а) 1 січня 2016 року; 

б) 1 червня 2017 року; 

в) 1 червня 2018 року; 

г) 1січя 2019 року. 

 

90.  Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) розраховується як: 

а) відношення високоякісних ліквідних активів до чистого відтоку 

грошових коштів протягом 30 днів; 

б) відношення високоякісних ліквідних активів до коштів на коррахунку; 

в) співвідношення активів первинної та вторинної ліквідності до 

зобов'язань банку з відповідними строками виконання; 

г) вірна відповідь відсутня. 

 



91.  В Україні запровадження нормативу LCR як обов’язковий 

відбувалося з:. 

а) 1 червня 2017 року; 

б) 1 червня 2018 року;   

в) 1 грудня 2018 року; 

г) 1січя 2019 року. 

 

92.  Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) відображає: 

а) поточну ліквідність; 

б) достатність довгострокової ліквідності у банку; 

в) довгострокову ліквідність; 

г) миттєву ліквідність. 
 

93.  Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) 

розраховується як: 

а) співвідношення між запозиченнями на ринках капіталу та ресурсною 

базою банку; 

б) співвідношення між обсягом наявного стабільного фондування, який 

розраховується на основі структури ресурсної бази банку залежно від її 

виду та терміновості із застосуванням так званих коефіцієнтів наявного 

стабільного фондування, та обсягом необхідного стабільного 

фондування, що визначається залежно від структури активів і 

позабалансових зобов'язань банку із застосуванням коефіцієнтів 

необхідного стабільного фондування. 

в) співвідношення між поточними та розрахунковими рахунками клієнтів та 

ресурсною базою банку; 

г) а),  в). 

Тема 9 Аналіз фінансової стійкості і надійності банку 

94.  До зовнішніх факторів, які впливають на фінансову стабільність як 

окремого банку, так і банківської системи в цілому, відносять: 

а) низький рівень інфляції; 

б) стійкість національної валюти; 

в) незначні обсяги відпливу капіталу за кордон; 

г) а), б), в). 

 

95. Коефіцієнт ROA розраховується діленням: 

д) (а) суми прибутку на капітал; 
е) (б) суми доходу на капітал; 
ж) (в) суми прибутку на активи; 
з) (г) суми доходів на пасиви. 
и)  

 

96. Прибутковість банківських активів (RОА) – це: 



а) показник, що характеризує прибутковість банку, дохідність акціонерного 

капіталу банку; 

б) показник прибутковості банку, що показує, скільки чистого прибутку дає 

одиниця активів банку; 

в) показник прибутковості банку, що відображає успішність виконання 

банком функції посередника між вкладниками та позичальниками і гостроту 

конкуренції на грошовому ринку; 

г) немає правильної відповіді 

97. Коефіцієнт ROE розраховується діленням: 

а) суми доходів на капітал; 

б) суми капіталу, відкоригованого на активи; 

в) суми прибутку на доходи, всього; 

г) суми прибутку чистого на капітал. 
 
 

98. Вплив зміни обсягу наданих кредитів на суму прибутку від реалізації 

кредитів розраховується: 

а) множенням суми планового прибутку на зростання відсоткової ставки по 

кредитах; 

б) діленням суми фактичного прибутку на суму планового прибутку; 

в) множенням планового прибутку на відсоток виконання плану щодо обсягу 

наданих кредитів; 

г) множенням планового прибутку на відсоток перевиконання плану за 

обсягом наданих кредитів. 

 

99. Мінімальне значення чистої процентної маржі, за якого робота 

банку вважається ефективною: 

а)  2 %; 

б)  4,5 %; 

в)  10 %; 

г)  15,5 %. 

 

. 100. Мінімальне значення чистого спреду, за якого роботу банку можна 
вважати ефективною: 

а)  10 %; 

б)  5 %; 

в)  2,5 %; 

г)  1,25 %. 

 

23. Мінімальне значення прибутковості активів (ROA), за якого 

роботу банку можна вважати ефективною: 

а)   1 %; 

б)  5 %; 

в)  10 %; 



г)  20 %. 

 

Рентабельність роботи обмінного пункту валюти розраховується: 

а)  Витрати

Витрати–Доходи

; 

б)  Доходи

Витрати–Доходи

; 

в)  Прибуток
Доходи

; 

г)  Доходи
Витрати

. 

 

1. Розроблена уповноваженими установами система конкретних правил та 

норм, які відповідно до законодавства визначають структуру і способи 

здійснення банківської діяльності (формування рамок поведінки банків- це 

а) банківський нагляд; 

б) встановлення економічних нормативів; 

в) ліцензування діяльності; 

г) банківське регулювання. 

 

2. Процентна маржа (SPEED) – це: 

а) показник прибутковості банку, що показує, скільки чистого прибутку дає 

одиниця активів банку; 

б) показник, що характеризує прибутковість банку, дохідність акціонерного 

капіталу банку; 

в) показник прибутковості банку, що відображає успішність виконання банком 

функції посередника між вкладниками та позичальниками і гостроту 

конкуренції на грошовому ринку, учасником якого є банк; 

г) немає правильної відповіді. 


