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Програма комплексного атестаційного екзамену за спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Банківська 
справа та фінансовий консалтинг» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти (денна, заочна форми навчання)

Укладачі:

д.е.н., проф., завідувачка кафедри банківського бізнесу та фінансових 
технологій Г. М. Азаренкова;
к.е.н., доц., доц. кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій 
О. Г. Головко;
к.е.н., доц., доц. кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій 
К. В. Орєхова;
к.е.н., доц., доц. кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій 
В. Ю. Кочорба;
к.е.н., ст. викладач кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій 
Ю.П. Галушко;
к.е.н., ст. викладач кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій,
В.Є. Волохата;
 к.е.н., ст. викладач кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій
Н. Г.Вядрова



Загальні положення

Атестація осіб, які здобувають перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти, здійснюється екзаменаційною комісією після повного виконання 
навчального плану за освітньою програмою «Банківська справа та фінансовий 
консалтинг».

Атестаційний екзамен - це завершальна стадія оцінки рівня підготовки 
фахівців-бакалаврів - комплексна перевірка знань студентів з фахових 
дисциплін, передбачених навчальним планом. Проводиться для студентів 4 
курсу у 8 семестрі.

Основним науково-методичним документом, що регламентує зміст 
атестаційного екзамену, є програма. Вона спрямована на забезпечення 
комплексного підходу до оцінки теоретичної, методичної та практичної 
підготовки студентів, до виявлення ступеня їх підготовки до майбутньої 
самостійної діяльності.

Мета комплексного атестаційного екзамену - визначення рівня 
підготовленості студентів за освітньою програмою «Банківська справа та 
фінансовий консалтинг».

Характеристика змісту програми. Атестаційний екзамен за 
спеціальністю перевіряє досягнення результатів навчання, визначених 
Стандартом вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня, галузь 
знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 072  Фінанси, 
банківська справа та страхування та освітньо-професійною програмою « 
Банківська справа та фінансовий консалтінг»:

- знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові 
та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних 
рівнях економічних систем;

- знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 
особливості функціонування фінансових систем;

- визначати особливості функціонування сучасних світових та 
національних фінансових систем та їх структури;

- знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної 
та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 
домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування;

- володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових 
систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси 
суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, 
банківська система та страхування);

- застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 
вирішення фінансових задач;

- розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 
регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування;

- застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові 
технології та програмні продукти;

- формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно 



інтерпретувати отриману інформацію;
- ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову 
інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових 
систем;

- володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 
функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування;

- використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 
ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій 
сфері діяльності;

- володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 
фінансових процесів;

- вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 
виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей 
поведінки їх суб’єктів;

- спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у 
професійній діяльності;

- застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати;

- визначати та планувати можливості особистого професійного 
розвитку;

- демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 
дослідженнях та професійному спілкуванні;

- виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 
до нових знань;

- виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 
обґрунтовані фінансові рішення;

- розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 
демократичної, соціальної, правової держави;

- знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності 
вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні;

- визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі 
розуміння місця предметної області у загальній системі знань, 
використовувати різні види та форми рухової активності для ведення 
здорового способу життя.

Порядок створення, організації та роботи екзаменаційної комісії 
регламентується «Положенням про порядок створення та організацію роботи 
Екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти, які отримують 
ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, 
спеціаліста, магістра) в Харківському національному університеті імені В.Н. 
Каразіна» (№ 0202-1/215 від 03.06.2015 р) зі змінами, внесеними рішенням 
Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна від 



27.03.2017 р., протокол № 5, введеним у дію наказом ректора № 0201-1/146 від 
18.04.2017 р.), «Положенням про організацію освітнього процесу в 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна» (№ 0202-1/155 
від 21.04.2017 р.) зі змінами, внесеними рішенням Вченої ради Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна від 27.04.2018 р., протокол № 
5, введеним в дію наказом ректора № 0202-1/234 від 14.05.2018 р., рішенням 
Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна від 
25.06.2018 р., протокол № 7, введеним в дію наказом ректора № 0211-1/342 від 
10.07.2018 р., рішенням Вченої ради Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна від 24.02.2020 року, протокол № 5, введеним в дію наказом 
ректора № 0202-1/90 від 28.02.2020 р., рішенням Вченої ради Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна від 30.03.2020 року, протокол 
№ 6, введеним в дію наказом ректора № 0202-1/143 від 01.04.2020 р., рішенням 
Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 
08.04.2020 року, протокол № 7, введеним в дію наказом ректора № 0202-1/147 
від 10.04.2020 р.),рішенням Вченої ради Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна від 28.12.2020 року, протокол №19, введеним 
в дію наказом ректора № 0202-1/147 від 10.04.2020 р.).



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА 
КОМПЛЕКСНОМУ АТЕСТАЦІЙНОМУ ЕКЗАМЕНІ

Структура екзаменаційного білету
ВИБІРКОВА КОМПОНЕНТА «ФІНАНСИ»

Атестаційний екзамен складається з двох етапів:
1 етап – тестова перевірка знань студентів за вибірковою компонентою 

«Фінанси» з навчальних дисциплін: «Державні фінанси», «Фінансовий 
ринок».

2 етап – письмове розв’язання практичних завдань, що дозволяє 
перевірити сформованість відповідних умінь та практичних навичок з 
навчальних дисциплін: «Інвестування (рівень А)», «Бізнес фінанси (рівень В - 
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва та фінансовий контролінг)».

ВИБІРКОВА КОМПОНЕНТА «БАНКІВСЬКА СПРАВА»
Атестаційний екзамен складається з двох етапів:
1 етап – тестова перевірка знань студентів за вибірковою компонентою 

«Банківська справа» з навчальних дисциплін: «Банківська система (рівень В – 
Банківські операції І», «Банківська система (рівень С – Банківські операції ІІ».

2 етап – письмове розв’язання практичних завдань, що дозволяє 
перевірити сформованість відповідних умінь та практичних навичок з 
навчальних дисциплін: «Статистика (рівень В – Фінансово-банківська 
статистика)», «Економічний аналіз (рівень С – Аналіз банківської 
діяльності)».

Оцінювання атестаційного екзамену
Розрахунок балів 

Практичне завдання 25 *2=50 балів
Тести 50*1=50 балів
Всього 100 балів

Критерії оцінювання відповідей на тести
«1» бал – правильна відповідь
«0» балів – неправильна відповідь.

Критерії оцінювання практичних завдань
За розв’язання кожного завдання студент може отримати максимально 

25 балів. Але при наявності недоліків ця кількість балів знижується. При цьому 



використовується така шкала:

23-25 
балів

Студент дає повну, вичерпну відповідь. Вона складається з 
правильного арифметичного результату; доцільного і логічного 
теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків; вірного 
посилання (за необхідністю) на відповідні законодавчі та 
нормативні акти.

19-22 
балів

Студент розв’язує практичне завдання з деякими незначними 
похибками в арифметичному розрахунку, які не впливають на 
кінцевий результат, або має незначні неточності в логічності 
теоретичного обґрунтування; немає посилань на відповідні 
законодавчі та нормативні акти.

15-18 
балів

Студент розв’язує практичне завдання без теоретичного 
обґрунтування виконаних розрахунків; теоретичне обґрунтування 
зроблене, процес розв’язання вірний, але є арифметична помилка у 
розрахунках.

0-14 
балів

Студент зовсім не розв’язує практичне завдання вірно; його опис та 
розв’язання повністю ідентичні опису та розв’язанню аналітично-
розрахункового завдання, яке виконано іншим студентом.

Оскільки в екзаменаційному білеті представлено 2 практичних завдання, 
то за їх вирішення студент може отримати від 0 до 50 балів.

Загальне оцінювання знань студентів за виконану роботу здійснюється 
за 100 бальною шкалою з подальшим переведенням в національну шкалу.

Шкала оцінок:
«5» відмінно - 100-90 балів;
«4» добре - 89-70 балів;
«3» задовільно - 69-50 балів;
«2» незадовільно - 49-1 балів.

УВАГА! У разі використання заборонених джерел студент на вимогу 
члена екзаменаційної комісії залишає аудиторію та одержує загальну 
незадовільну оцінку (0 балів).



ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

ВИБІРКОВА КОМПОНЕНТА «ФІНАНСИ»

Дисципліна 1 «БІЗНЕС ФІНАНСИ (РІВЕНЬ В – ФІНАНСОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ФІНАНСОВИЙ 

КОНТРОЛІНГ)»
Підприємництво як сучасна форма господарювання. Фінансова, 

операційна та інвестиційна діяльність суб’єктів підприємництва. Організація 
фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. 

Капітал суб’єктів підприємництва та його економічна сутність. 
Класифікація форм фінансування. Критерії прийняття рішень у сфері 
фінансування.

Класифікація суб’єктів підприємництва за правом власності та 
організаційно-правовою формою ведення бізнесу. 

Власний капітал суб’єктів підприємництва, його функції та складові. 
Статутний капітал, його економічний зміст і порядок формування. Додатковий 
капітал підприємства і джерела його поповнення Резервний капітал 
підприємства, його види та джерела формування. Вартість залучення власного 
капіталу. Звіт про власний капітал підприємства. 

Внутрішні джерела фінансування операційної та інвестиційної 
діяльності суб’єктів підприємництва. Cash-flow (чистий грошовий потік) як 
індикатор фінансування підприємств за рахунок внутрішніх джерел. Методи 
розрахунку Cash-flow. Звіт про рух грошових коштів.

Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. Джерела та 
форми виплати дивідендів. Методи нарахування дивідендів. 

Позичковий капітал суб’єктів підприємництва, його ознаки та складові. 
Фінансові кредити. Довгострокові та короткострокові банківські кредити. 
Практична робота із залучення банківських кредитів. Умови та порядок 
одержання суб’єктів підприємництва банківських кредитів. 
Кредитоспроможність суб’єктів підприємництва. Якісні та кількісні критерії 
кредитоспроможності. 

Сутність та види фінансових інвестицій суб’єктів підприємництва. 
Моделі та методи оцінки вартості фінансових інструментів. Динамічні та 
статичні методи оцінки. Метод дисконтування. Метод внутрішньої норми 
прибутковості (IRR). Методи оцінки фінансових інвестицій при відображенні 
їх у фінансовій звітності. Справедлива вартість фінансових інвестицій. 
Застосування методу ефективної ставки процента при оцінці фінансових 
інвестицій.

Економічна сутність оцінки вартості суб’єктів підприємництва. Вартість 
суб’єктів підприємництва і середньозважена вартість капіталу (Weighted 
Average Cost of Capital). Методичні підходи до оцінки вартості суб’єктів 
підприємництва. Методи, засновані на оцінці потенційних грошових потоків 
та доходів суб’єктів підприємництва: метод дисконтування чистих грошових 
потоків; метод капіталізації доходу. Ставка дисконту та ставка капіталізації. 



Звіт про оцінку вартості суб’єктів підприємництва.
Сутність контролінгу та його необхідність. Критерії прийняття 

фінансових рішень у короткостроковому та довгостроковому періодах. 
Управлінський облік як інформаційна основа контролінгу. Методичні основи 
побудови системи фінансового контролінгу діяльності суб’єктів 
підприємництва. 

Зміст і завдання оперативного фінансового контролінгу. Інструменти 
оперативного контролінгу. Бюджетування та бюджетний контроль у системі 
оперативного фінансового контролінгу. Календар бюджетування та 
бюджетної звітності. Бюджетний контроль і оцінювання виконання бюджетів. 
Ідентифікація причин та аналіз відхилень. Корекція бюджетних показників. 
Звітність за результатами виконання бюджетів (репортинг).

Сутність і завдання стратегічного контролінгу. Система збалансованих 
показників (BSC) у концепції контролінгу. Реалізація стратегії розвитку 
підприємства на основі збалансованої системи показників. 

Дисципліна 2 «ІНВЕСТУВАННЯ (РІВЕНЬ А)»

Сутність та особливості фінансових інвестицій. Форми фінансових 
інвестицій. Характеристика цінних паперів, що обертаються в Україні. 
Поняття портфеля фінансових інвестицій. Класифікація портфелів фінансових 
інвестицій. Характеристика учасників ринку цінних паперів. Фінансові 
посередники на ринку цінних паперів.

Характеристики реальних інвестицій на макрорівні. Особливості 
реальних інвестицій підприємств. Форми реальних інвестицій. Сутність, склад 
і структура капітальних інвестицій. Інтелектуальна власність як форма 
реального інвестування. Економічна оцінка об’єктів реального інвестування. 
Інвестування приросту запасів матеріальних оборотних активів.

Суть та значення інноваційної діяльності. Поняття інновації, 
інноваційної діяльності, інноваційного продукту, інноваційного підприємства. 
Об’єкти інноваційної діяльності. Класифікація інновацій. Інноваційна 
діяльність та суб’єкти інноваційного процесу. Організаційні структури 
інноваційної діяльності. Венчурні фірми, інкубатори, технологічні парки, 
технополіси.

Концепція вартості грошей у часі. Майбутня вартість грошей. Дійсна 
(теперішня) вартість грошей. Вплив інфляції при визначенні дійсної і 
майбутньої вартості грошей. Взаємозв'язок  номінальної і реальної процентної 
ставок. Нарощення і дисконтування грошових потоків. Інвестиційні ризики – 
характеристика, класифікація.

Інвестиційні проекти, їх специфічні ознаки та класифікація. Життєвий 
цикл інвестиційного проекту. Техніко-економічне обґрунтування 
інвестиційного проекту та його структура. Передінвестиційна, інвестиційна та 
експлуатаційна стадії. Бізнес-план інвестиційного проекту, його призначення 



та структура.
Поняття інвестиційних ресурсів та їх класифікація. Поняття 

інвестиційного капіталу. Постачальники та споживачі інвестиційного 
капіталу. Схеми фінансування реальних інвестиційних проектів. Лізинг як 
метод фінансування інвестицій. Процес формування інвестиційних ресурсів 
підприємств. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів. Оптимізація структури 
джерел фінансування інвестицій.

Сутність та завдання інвестиційного менеджменту. Система управління 
інвестиційною діяльністю підприємства. Стратегія прийняття інвестиційних 
рішень на підприємстві.  Планування інвестиційної діяльності підприємства. 
Інвестиційна привабливість та її рівні. Організація управління реалізацією 
інвестиційного проекту.

Проектно-кошторисна документація. Особливості ціноутворення в 
інвестиційній сфері. Порядок формування договірних цін на будівельну 
продукцію та складання інвесторських кошторисів. Ресурсне забезпечення 
будівельного виробництва. Моніторинг реалізації інвестиційних проектів. 
Маркетинговий, фінансовий, технічний моніторинг. Введення об’єктів у дію. 
Способи реалізації інвестиційних проектів.



Дисципліна 3 «ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ»

Бюджет держави як економічна категорія. Державний бюджет як 
централізований фонд грошових коштів держави, його характерні ознаки. 
Бюджетна політика держави, її особливості та значення. Бюджетна стратегія і 
бюджетна тактика держави в ринкових умовах господарювання. Бюджетний 
механізм, його суть, структура. 

Державний бюджет як основний фінансовий план держави. Поточний 
бюджет і бюджет розвитку. Бюджетний процес та його складові. Бюджетне 
законодавство України. Взаємозв'язок бюджету з планом економічного та 
соціального розвитку й іншими фінансовими планами.

Стан бюджету: рівновага доходів і видатків, бюджетний профіцит, 
бюджетний дефіцит. Бюджетний дефіцит, його суть, причини виникнення, 
соціально-економічні наслідки, джерела покриття, шляхи та методи 
подолання. Джерела фінансування дефіциту бюджетів.

Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи, їх співвідношення. 
Основи бюджетного устрою: виділення видів бюджетів; встановлення 
принципів побудови бюджетної системи; організація розмежування доходів і 
видатків між ланками бюджетної системи; встановлення характеру 
взаємовідносин між бюджетами. 

Сутність та необхідність міжбюджетних відносин. Законодавче 
врегулювання, закріплення, розмежування доходів та видатків між бюджетами 
різних рівнів. Міжбюджетні трансферти: види та порядок їх визначення. 

Методи, джерела формування доходів бюджету. ВВП як основа дохідної 
бази бюджету. Склад і структура доходів бюджету України. Правове 
регулювання формування доходів. Загальна характеристика податкової 
системи України. Неподаткові доходи бюджету. Надходження до бюджету від 
державних позик. Бюджетна класифікація доходів бюджету.

Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Роль 
видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного 
розвитку. Функціональна, відомча та економічна класифікація бюджетних 
видатків. Розпорядники бюджетних коштів. Кошторис та розпис бюджетних 
видатків. 

Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх роль і місце у 
розвитку економіки. Напрями і форми бюджетного фінансування економіки. 
Видатки бюджету на науку. Організація наукових досліджень і джерела їх 
фінансування. 

Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Склад 
видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування. Видатки бюджету 
на державне управління, їх склад. Утримання органів законодавчої і 
виконавчої влади. Видатки на судові органи і прокуратуру. Видатки на 
правоохоронні органи. 

Державний кредит як специфічна форма фінансових відносин. Державна 
політика позикових фінансів, її передумови. Роль і місце державного кредиту 
в покритті дефіциту бюджету. Видатки бюджету на обслуговування 



державного боргу. 
Сучасні форми соціального захисту населення. Види соціального 

страхування та їх організація в Україні. Соціальна політика держави. 
Нормативно-правове забезпечення соціального страхування в Україні. 
Державний фінансовий контроль та моніторинг у сфері соціального 
страхування.

Економічний зміст єдиного соціального внеску (ЄСВ). Принципи збору 
та ведення обліку ЄСВ. Порядок нарахування, обчислення і сплати ЄСВ. 
Відповідальність за порушення законодавства про збір та ведення обліку ЄСВ.

Місце загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в  
пенсійній системі України. Характеристика солідарної системи пенсійного 
страхування. Сутність накопичувальної системи пенсійного страхування. 
Сутність системи недержавного пенсійного страхування. Державне 
регулювання та нагляд у сфері пенсійного страхування в Україні.

Суб’єкти соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.  
Джерела формування та напрями використання коштів Фонду соціального 
страхування на випадок безробіття. Види матеріального забезпечення та 
соціальних послуг з соціального страхування на випадок безробіття. 

  Економічний зміст медичного страхування. Класифікація видів 
медичного страхування. Перспективи запровадження в Україні 
загальнообов'язкового державного медичного страхування. Взаємовідносини 
між суб'єктами добровільного медичного страхування у процесі реалізації 
страхової медичної послуги. 



Дисципліна 4 «ФІНАНСОВИЙ РИНОК»

Місце фінансового ринку в фінансовій системі. Передумови виникнення 
фінансового ринку. Сутність фінансового ринку, його структура. Функції 
фінансового ринку. Суб'єкти та об'єкти фінансового ринку.

Необхідність державного регулювання фінансового ринку. Мета та 
форми здійснення державного регулювання ринку фінансових послуг. 
Порядок регулювання кредитного ринку. Державне регулювання фондового 
ринку України. Політика держави на валютному ринку. Саморегулівні 
організації професійних учасників фінансового ринку.

Сутність фінансового посередництва. Функції фінансових посередників. 
Становлення ринку банківських послуг. Класифікація типів банків, їх 
характеристика. Банки та банківські об'єднання. Небанківські фінансові 
інститути: фінансові, лізингові, факторингові, страхові компанії, кредитні 
спілки, інститути спільного інвестування, довірчі товариства, компанії з 
управління активами, ломбарди, пенсійні фонди. Інфраструктура фінансового 
ринку.

Сутність та види процентних ставок. Фактори, що впливають на розмір 
процентних ставок. Процентна політика Національного банку України. 
Основні принципи визначення облікової ставки НБУ. Процентні ставки НБУ. 
Структура процентних ставок.

Поняття і класифікація фінансових ризиків. Методи оцінки ризику на 
фінансовому ринку. Методи управління фінансовими ризиками. Основні 
методичні підходи, що використовуються при оцінці капіталу: дохідний 
підхід, витратний підхід, порівняльний підхід. Основи теорії вартості грошей 
у часі. Фактори, що впливають на вартість капіталу у часі.

Поняття та структура ринку капіталів. Сутність та класифікація цінних 
паперів. Роль боргових цінних паперів в економіці. Характеристика видів і 
типів облігацій. Порядок емісії, розміщення та обігу облігацій. Порядок 
визначення ринкової ціни облігацій. Характеристика інших видів боргових 
цінних паперів: казначейських зобов'язань, ощадних сертифікатів, векселів.

Поняття і види пайових цінних паперів. Поняття і види акцій. Порядок 
емісії, розміщення та обігу акцій. Визначення ринкової ціни акцій. Поняття 
інвестиційних сертифікатів. Порядок емісії, розміщення та обігу 
інвестиційних сертифікатів.

Сутність похідних цінних паперів. Функції похідних фінансових 
інструментів. Критерії віднесення фінансового інструменту до групи 
похідних. Кла-сифікація похідних цінних паперів.



Поняття та види опціонів. Поняття та види форвардів. Поняття та види 
ф'ючерсів. Інші види похідних фінансових інструментів: свопи, депозитарні 
розписки, варанти.

Сутність і структура грошового ринку. Суб'єкти та об'єкти грошового 
ринку. Сутність облікового ринку та його особливості. Інструменти 
облікового ринку. Характеристика міжбанківського ринку. Міжбанківські 
депозити. Міжбанківські кредити. Міжбанківські позики.

Сутність і структура валютного ринку. Валютний курс. Фактори, що 
впливають на валютний курс. Методи котирування. Конвертованість. Типи 
конвертованості. Резервні валюти. Валютні операції. Валютний арбітраж. 
Система валютного регулювання і курсова політика в Україні.

Місце фондової біржі на ринку цінних паперів. Поняття та функції 
фондової біржі. Умови допуску цінних паперів до котирування на фондовій 
біржі. Біржові операції та їх класифікація. Біржова угода. Поняття біржових 
індексів і методи їх визначення.

Основні теорії прогнозування цін на ринку цінних паперів. 
Фундаментальний аналіз ринку цінних паперів. Показники, що 
використовуються при фундаментальному аналізі. Рейтинг цінних паперів. 
Технічний аналіз ринку цінних паперів. Основні теорії та принципи технічного 
аналізу.

 ВИБІРКОВА КОМПОНЕНТА «БАНКІВСЬКА СПРАВА»

Дисципліна 1 «Статистика (рівень В – Фінансово-банківська статистика)»

Зміна вартості грошей у часі. Фактори знецінення грошей. Обчислення 
терміну користування грошима. Суть дисконтування. Види дисконтування. 
Математичне дисконтування. Банківське дисконтування (облік векселів). 
Дисконтування за складними процентними ставками. Врахування інфляції в 
облікових операціях. Врахування інфляції у довготермінових фінансових 
операціях. Нарощення та дисконтування довгострокових платежів.

Принцип фінансової еквівалентності. Еквівалентні ставки, 
евівалентність простих та складних процентних ставок. Поняття 
еквівалентних платежів, консолідація платежів, векселів. Рівняння 
еквівалентності. Нееквівалентні платежі. Використання еквівалентних ставок. 
Задачі на використання номінальної та ефективної ставок. Розв’язування задач 
на перевірку еквівалентності платежів. Обчислення консолідованих платежів. 
Складання рівняння еквівалентності. Нарахування звичайних, точних, 
комерційних процентів. 

Способи погашення довгострокових кредитів. Складання схем 



погашення довгострокового боргу. Розрахунки виплат за стандартними і 
нестандартними іпотечними позиками. Пільгові кредити. Оцінка втрат 
кредитора. Обчислення ефективності кредитних операцій з урахуванням 
комісійних.

Використання методів статистики для вирішення основних завдань 
статистичного аналізу балансу банку. Класифікація активів за ступенем 
ліквідності. Система статистичних показників активних та пасивних операцій 
комерційного банку. Принципи побудови балансу банку. 

Система статистичних показників кредитної діяльності. Кредитовий 
оборот. Залишок позик. Частка несвоєчасно повернутих позичок. Швидкість 
обороту позики. Час обороту позики. Аналіз зміни швидкості обороту позики 
за допомогою індексів змінного, постійного складу, структурних зрушень. 
Аналіз абсолютної зміни кредитового обороту.

Обчислення відносних показників кредитної діяльності банку. 
Визначення класифікованої вартості активів. 

Економіко-статистичне оцінювання та аналіз ліквідності балансу банку. 
Аналіз динаміки ліквідності. Аналіз використання нормативів ліквідності.

Статистичний аналіз платоспроможності банку. Сутність і значення 
платоспроможності банку. Система показників платоспроможності. Аналіз 
виконання нормативів платоспроможності.

Система статистичних показників прибутковості. Прибутковість 
активів, капіталу; рентабельність доходу, витрат. Обчислення показників 
управління прибутковістю комерційного банку. Аналіз динаміки 
прибутковості банку. Завдання статистики ризиків банківської діяльності. 
Оцінка ризику управління активами та пасивами.

Дисципліна 2 Економічний аналіз (рівень С – Аналіз банківської 
діяльності)

Роль та необхідність проведення аналізу банківської діяльності. Зміст і 
предмет аналізу банківської діяльності. Об’єкти і суб’єкти, основні принципи 
аналізу. Критерії та види аналізу банківського балансу. Методи і прийоми 
аналізу банківської діяльності. Організація аналітичної роботи в банку. Етапи 
проведення аналізу банківської діяльності. Інформаційне забезпечення аналізу 
банківської діяльності.

Поняття банківських ресурсів, їх класифікація. Суть і функції власного 
капіталу. Мета, завдання та інформаційне забезпечення, напрями аналізу 
власного капіталу банку. Аналіз структури капіталу банку, оцінка його 
вартості та ефективності використання Поняття достатності капіталу та 
методичні підходи до її аналізу. Поняття регулятивного капіталу і методика 
його розрахунку. Аналіз дотримання банком нормативів капіталу. Аналіз 
процесу капіталізації банків. Аналіз порядку формування статутного капіталу 
банку. Аналіз субординованого капіталу. 

Значення, інформаційне забезпечення та завдання аналізу зобов’язань 
банку. Аналіз структури, витратності, ефективності формування та 



використання зобов’язань банку. Аналіз депозитних операцій банку. 
Показники стабільності депозитів банку. Аналіз розвитку клієнтської бази. 
Аналіз використання міжбанківських кредитів у формуванні ресурсів банку. 
Аналіз інших зобов’язань банку.

Значення, інформаційне забезпечення та завдання аналізу активних 
операцій банку. Взаємозв’язок статей активу та пасиву балансу банку. Аналіз 
основних напрямів використання ресурсів банками. Аналіз динаміки, складу і 
структури активів банку. Групування статей активу балансу за суттю 
банківських операцій, принципами ліквідності, дохідності, ризику. Аналіз 
активів за допомогою системи коефіцієнтів. Аналіз якості активів з позицій 
ризиків і ліквідності. Рівень диверсифікації активних операцій та його вплив 
на загальний ризик діяльності банку. 

Значення, інформаційне забезпечення та завдання аналізу кредитних 
операцій банку. Аналіз масштабів кредитної діяльності банку. Аналіз 
структури і динаміки кредитного портфеля. Аналіз руху кредитів, їх 
погашення. Аналіз дотримання банком нормативів кредитного ризику. Аналіз 
якості кредитного портфеля з погляду ризику та захищеності від можливих 
втрат. Аналіз достатності формування резервів на покриття можливих втрат за 
кредитними операціями банку. Аналіз динаміки процентних ставок за 
кредитами. Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій банку.

Значення, інформаційне забезпечення та завдання аналізу операцій 
банку з цінними паперами. Аналіз масштабів операцій банку з цінними 
паперами у порівнянні з попередніми періодами та іншими банками. Аналіз 
структури і динаміки операцій банку з цінними паперами. Вимоги щодо 
прямих інвестицій, що здійснюють банки: аналіз дотримання банком 
нормативів інвестування. Оцінка вартості цінних паперів. Система показників 
оцінки акцій, облігацій. Аналіз операцій банку з векселями. Методика 
формування резерву від знецінення цінних паперів та аналіз його достатності.
Аналіз дохідності та прибутковості операцій банку з цінними паперами.

Значення, інформаційне забезпечення та завдання аналізу валютних 
операцій банку. Аналіз структури й динаміки валютних операцій банку. 
Прогнозування курсів валют як напрям валютної політики. Аналіз валютних 
контрактів банку. Поняття закритої та (довгої/короткої) відкритої валютної 
позиції банку. Аналіз валютної позиції та дотримання банком лімітів загальної 
(довгої/ короткої) відкритої валютної позиції. Аналіз кореспондентської 
мережі банку. Особливості аналізу неторговельних операцій банку. Аналіз 
фінансових результатів від здійснення валютних операцій банку. 

Значення, інформаційне забезпечення і завдання аналізу інших активно-
пасивних операцій банку. Аналіз недохідних активів. Аналіз стану і руху 
основних засобів і нематеріальних активів. Аналіз дебіторської 
заборгованості. Аналіз інших активів. Аналіз операцій кредитного характеру. 
Аналіз масштабів та динаміки лізингових операцій банку, їх дохідності та 
рентабельності. Аналіз масштабів та динаміки факторингових операцій банку, 
їх ризиковості та ефективності. Аналіз масштабів, динаміки та ефективності 
форфейтингових операцій банку.



Значення, інформаційне забезпечення і завдання аналізу банківських 
послуг. Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Аналіз 
структури розрахунково-касових операцій. Аналіз операцій банку з 
банківськими платіжними картками та їх  структури. Оцінка ефективності і 
ризиків у сфері карткового бізнесу. Аналіз нетрадиційних банківських послуг. 
Узагальнюючий аналіз нетрадиційних послуг банку.

Значення, завдання та інформаційні джерела аналізу доходів і витрат 
банку. Аналіз обсягів, динаміки та структури доходів банку. Аналіз 
стабільності доходів. Аналіз відносних показників дохідності. Аналіз обсягів, 
структури та динаміки витрат. Визначення впливу факторів на зміну суми 
витрат. Аналіз відносних показників по витратах. Порівняльний аналіз темпів 
росту витрат та доходів. Визначення резервів збільшення доходу банку та 
розробка заходів щодо зменшення витрат.

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу прибутку і 
рентабельності банку. Аналіз структури та динаміки прибутку. Розрахунок 
впливу факторів на розмір прибутку до оподаткування. Аналіз чистого 
процентного доходу банку і впливу факторів на нього. Визначення резервів 
збільшення прибутку та розробка заходів для їх мобілізації. Аналіз розподілу 
прибутку. Показники прибутковості та рентабельності банку. 
Декомпозиційний аналіз показників прибутковості. Аналіз ефективності 
діяльності працівників банку. 

Значення, мета, завдання і інформаційне забезпечення аналізу 
ліквідності банку. Поняття «ліквідності» та «платоспроможності» банку. 
Оцінювання ліквідності з позицій «запасу» та «потоку». Система показників 
ліквідності, методика їх визначення та їх порівняльний аналіз. Аналіз 
ліквідності за методом коефіцієнтів. Аналіз дотримання банком нормативів 
ліквідності. Аналіз пасивів і активів банку з позиції ліквідності. Аналіз 
потреби банку в ліквідних засобах та методи її оцінки. Аналіз розриву 
ліквідності. Вплив обов’язкового резервування на кореспондентському 
рахунку в НБУ на рівень ліквідності банку.

Загальна характеристика банківських ризиків, їх класифікація і методи 
розрахунку. Підходи НБУ до оцінювання ризиків банків. Аналіз і управління 
кредитним ризиком. Суть кредитного ризику, класифікація кредитних ризиків 
і фактори які формують їх рівень. Аналіз і управління валютним ризиком. Суть 
валютного ризику і його різновиди. Аналіз і оцінка інвестиційного ризику. 
Ризик незбалансованої ліквідності відносно доходів. Аналіз і управління 
ринковим ризиком. Аналіз і управління процентним ризиком банку. Аналіз 
інших ризиків банку. Аналіз загального розміру банківських ризиків.

Поняття ділової активності та підходи до її визначення. Коефіцієнтний 
аналіз ділової активності і економічного потенціалу банку. Аналіз ділової 
активності банку методом співставлення і взаємозв’язки між джерелами 
інвестування і напрямами вкладень в активи. Поняття фінансової стійкості 
банку та система її показників. Поняття надійності банку, фактори впливу та 
підходи до її оцінки. Суть та різновиди рейтингових оцінок діяльності банку.



Дисципліна 3 «Банківська система (рівень В – Банківські операції І)»

 Роль банків у сучасній економіці. Види банків, їх функції та основні 
принципи діяльності. Державні та недержавні банки. Порядок створення 
банківської установи. Механізми державної реєстрації банку, ліцензування 
банківської діяльності. Банківські групи: ідентифікація та визнання.

Органи управління банком і організаційна структура його 
функціональних підрозділів. Банківські послуги та операції, їх класифікація. 

Основна характеристика пасивних операцій банків, відображення 
зобов’язань і капіталу банку у балансі. Зміст активних банківських операцій, 
їх класифікація та характеристика. Класифікація активів за ліквідністю та 
ступенем ризику: первинні, вторинні активи. Відображення активів банків у 
балансі. Комерційна основа банківських операцій.

Структура ресурсів банківських установ. Регулятивний капітал банку: 
його функції та структура. Основний та додатковий капітал банку. Вимоги 
щодо залучення субординованого боргу до додаткового капіталу банку. 
 Статутний капітал банку: поняття, функції, джерела формування та 
шляхи збільшення. Роль резервів та фондів у формуванні капіталу банків. 
Достатність капіталу банку згідно з рекомендаціями Базельського комітету. 

Суть, призначення та класифікація банківських депозитів. Депозитна 
політика банків. Порядок відкриття, використання та закриття поточних і 
депозитних рахунків юридичних осіб у національній валюті. Особливості 
рахунків юридичних осіб  типу «Н» та типу «П» у національній валюті. 
Порядок відкриття, використання та закриття поточних і строкових 
(депозитних) рахунків фізичних осіб у національній валюті. Механізм 
нарахування процентів за депозитними та поточними банківськими 
рахунками. 

Міжбанківські кореспондентські рахунки «Лоро» і «Ностро». Депозитні 
(ощадні) сертифікати як інструменти формування ресурсів банків. Правовий 
статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, керівні органи, функції та 
учасники Фонду. Міжбанківський кредит як спосіб формування ресурсів 
банку: кредити «овернайт» та строкові кредити. Роль Національного банку 
України в організації ринку міжбанківського кредитування, основні методи 
рефінансування банків Національним банком України. 

Організація касової роботи в установах банків. Порядок здійснення 
операцій з готівкою в операційних касах банків. Вимоги, щодо формування та 
пакування банкнот і монет національної валюти. 

Безготівковий оборот грошей та роль банків в його організації. Форми 
безготівкових розрахунків, платіжні розрахункові інструменти та загальні 
правила їх оформлення. Порядок проведення розрахункових операцій за 
допомогою платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог-
доручень, чеків, акредитивів. Особливості розрахунків юридичних осіб в 
електронних системах: «клієнт-банк», «інтернет - банкінг» тощо.  Безготівкове 
обслуговування поточних рахунків фізичних осіб. Перекази банками коштів 



фізичних осіб. Операції банків з платіжними картками та їх характеристика. 
Порядок видачі та обслуговування банками платіжних карток. 

Сутність кредиту як економічної категорії, класифікація кредитів. 
Умови та принципи банківського кредитування. Джерела формування 
кредитних ресурсів банку. Роль банківської кредитної політики. Організація 
кредитної роботи у банку. Основні етапи кредитного процесу. Поняття та 
структура ціни кредиту. Порядок нарахування та сплати процентів за 
кредитами. Основи оцінювання кредитоспроможності позичальників 
юридичних і фізичних осіб. Робота банку з проблемними кредитами. Джерела 
та методи погашення позичальниками банківського кредиту. Роль резервів за 
кредитними операціями. Споживчий кредит, його поняття, особливості, 
класифікація. Механізм надання та погашення споживчого кредиту. 
Кредитування юридичних осіб: кредитна лінія, овердрафт, разовий кредит, 
лізинг, факторинг, інвестиційний кредит. Сутність та призначення 
консорціумного кредиту. Інші види банківського та небанківського кредиту. 

Характеристика векселів, їх класифікація. Розрахунки векселями: 
простий та переказний вексель. Кредитні операції банків з векселями: 
урахування векселів і надання кредитів під заставу векселів. 

Сутність та поняття ринку цінних паперів. Місце та роль банку на 
фондовому ринку . Інвестиційні операції банків з цінними паперами. 
Формування банківських портфелів цінних паперів: торгового портфеля 
цінних паперів, портфеля цінних паперів на продаж, портфеля цінних паперів 
до погашення, портфеля вкладень у асоційовані та дочірні компанії. 
Депозитарна діяльність банку: відкриття рахунків у цінних паперах, 
депозитарний облік цінних паперів. 

Сутність валютного ринку, валютних цінностей, валютного 
котирування, валютного курсу. Класифікація операцій банку в іноземній 
валюті. Особливості правового регулювання операцій банків в іноземній 
валюті. Характеристика банківських рахунків в іноземній валюті. Порядок 
відкриття та ведення поточних валютних рахунків. Відкриття та ведення 
депозитних рахунків в іноземній валюті. Операції банків в іноземній валюті на 
міжбанківському ринку. Валютна позиція банку, валютні ризики та методи їх 
мінімізації.

Особливі умови організації міжнародних розрахунків. Форми 
міжнародних розрахунків (форфейтинг, міжнародний кредит). Розрахунки 
документарним акредитивом: експортний та імпортний документарні 
акредитиви, переваги та недоліки для суб`єктів цих розрахунків. Спеціальні 
види акредитивів, що застосовуються під час міжнародних розрахунків. 

 
         



Дисципліна 4 «Банківська система (рівень С – Банківські операції ІІ)»

         Структура основного та додаткового капіталу як складових 
регулятивного банківського капіталу. Випуск облігацій на умовах 
субординованого боргу. Достатність капіталу банку згідно з рекомендаціями 
Базельського комітету. Основні відмінності Базельських угод І; ІІ; ІІІ.
          Банківські депозити юридичних та фізичних осіб. Відносини банку з 
клієнтами: право клієнта на інформацію, відповідальність банку за своїми 
зобов`язаннями, арешт, стягнення та зупинення операцій за банківськими 
рахунками. Банківська таємниця та конфіденційність інформації. Джерела та 
порядок формування коштів Фонду. Гарантії Фонду та відшкодування коштів 
за вкладами. Процедури Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків із 
ринку. Ліквідація банків.
          Порядок здавання та отримання банками підкріплень готівкою 
національної валюти через територіальні управління Національного банку 
України. Порядок передавання готівки банками своїм філіям (відділенням), а 
також іншим банкам. Організація інкасації коштів та перевезення валютних 
цінностей у банківських установах України. Основні аспекти створення та 
діяльності підрозділу інкасації банківської установи.
        Порядок видачі та обслуговування банками платіжних карток. Технологія 
безготівкових розрахунків з використання пластикових карток, готівкові 
операції з платіжними картками. 
        Форми забезпечення кредитного зобов’язання: застава нерухомого та 
рухомого майна, порука. Процедура реєстрації обтяжень рухомого та 
нерухомого майна. Звернення стягнення на заставлене майно. Страхування 
ризиків пов’язаних з кредитними операціями (обов’язковість страхування 
ризиків різних видів забезпечення; вимоги банку до договору страхування). 
Акредитація страхових компаній комерційним банком. Порядок розрахунку 
резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, 
юридичних і фізичних осіб.
           Сутність, види та оцінка кредитного ризику. Елементи системи 
управління кредитним ризиком. Методи управління, мінімізації кредитних 
ризиків. Управління кредитним ризиком на індивідуальній та портфельній 
основі.
           Лізинговий кредит: види лізингу та переваги для суб'єктів лізингових 
відносин. Етапи процесу лізингового кредитування. Методичні основи 
розрахунку суми лізингових платежів. Сутність факторингу, його особливі 
ознаки, класифікація. Внутрішній та міжнародний факторинг (основні 
відмінності). Характеристика нормативно-правових документів, що 
регулюють факторингове обслуговування. Етапи факторингових операцій, 
структура ціни факторингового кредиту. Вимоги до договору факторингового 
обслуговування. Ризики при здійсненні факторингових операцій 
(постачальника, клієнта, банку).



           Поняття та види іпотеки, іпотечних ринків, сутність та особливості 
іпотечного кредитування . Фонд фінансування будівництва банку. Інститут 
спільного інвестування. Співпраця банку з ІСІ на первинному ринку 
нерухомості ( розрахунково-касове обслуговування; іпотечні кредити 
клієнтам первинний ринок). Фонд операцій з нерухомістю (ФОН). Порядок 
видачі та погашення іпотечного житлового кредиту. 
            Недокументарні та документарні форми міжнародних розрахунків. 
Розрахунки документарним інкасо. Інкасові умови розрахунків: документи 
проти платежу та документи проти акцепту. Переваги та недоліки інкасових 
розрахунків. Розрахунки документарним акредитивом: експортний та 
імпортний документарні акредитиви, переваги та недоліки для суб`єктів цих 
розрахунків. Спеціальні види акредитивів, що застосовуються під час 
міжнародних розрахунків. 
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Рада України; документ 3480-IV від 01.01.2019. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15


До дисципліни 3 «ФІНАНСОВИЙ РИНОК»

1. Стратегія фінансового сектору України до 2025 року / 
Міністерство фінансів України, Національний банк України, Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. URL: 
https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=3741.

2. Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий 
добробут в Україні: результати дослідження / Проект USAID «Трансформація 
фінансового сектору». – Червень 2019 р. – Київ, Україна. URL: 
https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=3741.

3. Історія фінансових ринків. Від класиків – сучасникам / за ред. 
Девіда Чемберса та Елроя Дімсона; пер. з англ. Львів: Видавництво Львівської 
політехніки, 2020. 308 с. URL: https://ua.cfaukraine.org/istoriya-finansovyh-
rynkiv-vid-klasykiv-

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=3741
https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=3741
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suchasnykam/?fbclid=IwAR2V9qxyyeDZdygseeiCxvbYR05WnHGv6YaJrG9HZ
KjGbTqF7Q8xV7pEmfk.

4. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок: навч. посіб. К.: Знання, 2013. 
382 с. URL: http://wiki.lp.edu.ua/wiki/images/c/c5/Фінансовий_ринок.pdf.

5. Криховецька З. М. Фінансовий ринок: навчальний посібник. 3-є 
вид., переробл. та доповн. Івано-Франківськ, 2014. 430 с. URL: 
http://194.44.152.155/elib/local/1164.pdf.

6. Фінансовий ринок: навч. посібник; за заг. ред. Арутюнян С. С. К.: 
Гуляєва В. М., 2018. 484 с. URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/12/Finansovyy-rynok.pdf.

7. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України: 
офіційний веб-сайт. – Режим доступу: https://smida.gov.ua/about.

8. Державна служба статистики України: офіційний веб-сайт. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/.

9. InVenture. Инвесторы Украины: база данных инвесторов: 
официальный веб-сайт. URL: https://inventure.com.ua/tools/investors.

10. InVenture: інвестиційний портал: офіційний веб-сайт. URL: 
https://inventure.ua/uk/projects/investitsijnij-portal/.

До дисципліни 4 «ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ»

1. Державні фінанси: підручник / І.Г. Ткачук. – Івано-Франківськ: 
Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. – 510 с.

2. Конспект лекцій з дисципліни «Бюджетна система» для студентів 
за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм / О.В. 
Брежнєва-Єрмоленко, Кам’янське: ДДТУ, 2017. – 95 с.

3. Сучасна бюджетна система: правила та процедури: Навчальний 
посібник / [За загальною редакцією В.В. Зубенка]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення 
місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». – К., 2017. – 184 с.

4. Фінанси: Навчальний посібник: експрес курс / [Волохова І.С., 
Шикіна Н.А., Волкова О.Г. та ін.] за загальною редакцією Волохової І.С.: 
Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. – 262 с.

5. Бюджетний кодекс України: Верховна рада України; документ 
№2456-VI від 08.07.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-

https://ua.cfaukraine.org/istoriya-finansovyh-rynkiv-vid-klasykiv-suchasnykam/?fbclid=IwAR2V9qxyyeDZdygseeiCxvbYR05WnHGv6YaJrG9HZKjGbTqF7Q8xV7pEmfk
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http://194.44.152.155/elib/local/1164.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/Finansovyy-rynok.pdf
https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/Finansovyy-rynok.pdf
https://smida.gov.ua/about
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://inventure.com.ua/tools/investors
https://inventure.ua/uk/projects/investitsijnij-portal/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
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6. «Про державний бюджет України на 2022 рік»: Закон України; 

Верховна рада України; документ №1082-ІХ від 15.12.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text

7. «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»: 
Закон України; Верховна рада України; документ №1105-ХІV від 23.09.1999. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text

8. «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон 
України; Верховна рада України; документ №1058-ІV від 09.07.2003. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text

9. «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування»: Закон України; Верховна рада України; 
документ №2464-VІ від 08.07.2010. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text

10. «Концептуальні засади реформування публічного фінансування та 
управління закладами вищої освіти»: Концепція: Міністерство освіти і науки 
України. URL: https://drive.google.com/file/d/1obC0K1NMhh9soat7LK9y-
ughV4n070-h/view

11. «Середньострокова стратегія управління державним боргом на 
2019-2022 роки»: Постанова; Кабінет міністрів України: документ №473 від 
05.06.2019. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/serednostrokova-strategiya-
upravlinnya-derzhavnim-borgom-na-2019-2022-roki

12. Національний банк України. – Офіційний сайт. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua

13. Міністерство фінансів України. – Офіційний сайт. - [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://mof.gov.ua/uk

14. Міністерство соціальної політики України. - Офіційний сайт. - 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.msp.gov.ua/

15. Рахункова палата України. – Офіційний сайт. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : https://rp.gov.ua/home/

ВИБІРКОВА КОМПОНЕНТА «БАНКІВСЬКА СПРАВА»

До дисципліни 1 «Статистика (рівень В – Фінансово-банківська 
статистика)»

1. Фінансово-банківська статистика: Навч. посібник / П.Г. Вашків, П.І. 
Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач. - К.: Либідь, 2007. – 512 с.

2. Фінансово-банківська статистика. Практикум: навч. посібник / П.Г. 
Вашків, П.І Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач; за ред..  Ткача Є.І. - К.: Либідь, 
2002.
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3. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Підручник /А.В. 
Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач, А.А. Шустіков. – К.: МАУП, 2005. – 496 
с.

4. Круш П.В., Клименко О.В. Економіка (розрахунки фінансово – 
інвестиційних операцій в Excel): Навч. посібник. – К.: центр навчальної 
літератури, 2006.- 264 с.  

5. Шустіков А.А. Фінансова статистика: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 
2002. – 290 с. 

6. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних 
процесів. – Львів: Світ, 1995. – 328 с. 

7. Головач А.В., Захожай В.Б., Базилевич К.П. Статистика банківської 
діяльності. Навчальний посібник, МАУП – 1999р.

8. Головач А.В., Головач Н.А., Захожай В.Б Банківська статистика. 
Навчальний посібник, МАЦП – 1999р.,1997р.,1998р.

9. Головач А.В., Головач Н.А., Захожай В.Б Банківська статистика, 
опорний конспект лекцій, К., МАУП – 1999р.

До дисципліни 2 «Економічний аналіз (рівень С – Аналіз банківської 
діяльності)»

1. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні 
затверджена Постановою Національного Банку України N 368 від 28.08.2001 
р. (із змінами і доповненнями). URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text 

2. Положення НБУ «Положення про застосування Національним банком 
України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської 
системи» від 17.09.2015 № 615 (зі змінами та доповненнями) [Електронний 
ресурс]. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0615500-15#Text 

3. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про 
визначення банками України розміру кредитного ризику за активними 
банківськими операціями» від 30.06.2016 № 351 (зі змінами та доповненнями) 
[Електронний ресурс]. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-
16#Text

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01
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4. Постанова Правління НБУ «Про схвалення Методичних 
рекомендацій щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України» 
від 06.08.2009 № 460 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. 
URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0460500-09#Text

5. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання 
діяльності банків в Україні (до Інструкції про порядок регулювання діяльності 
банків в Україні), схвалена рішенням Національного банку України від 
15.12.2017 р. № 803-рш (зі змінами та доповненнями). URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr803500-17#Text 

6. Аналіз банківської діяльності. [Текст] : підручник/ [кол. авт.: А.М. 
Герасимович, І.М. Парасій-Вергуненко, В.М. Кочетков та ін.] ; за заг. ред. А.М. 
Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

7. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: Навч. пос.- К.: Центр 
учбової літератури, 2011. – 486 с. 

8. Васюренко О.В., Волохата К.О. Аналіз банківської діяльності: 
Навч.пос. – К.: «Знання», 2006. – 463 с.

9. Волохата К.О., Волохата В.Є. Аналіз банківської діяльності (опорний 
конспект), Харків: ХІБС УБС НБУ, 2017. – 199 с.

10. Кузнецова А.Я., Вядрова І.М., Волохата В.Є. Управління 
залученими ресурсами банку: монографія. – Харків: ФОП Здоровий А.Я., 
2016. – 209 с.

11. Лисенок О.В. Практикум з курсу "Аналіз банківської діяльності": 
навч. посіб. - К. : КНЕУ, 2010. – 307 с.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0460500-09#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr803500-17#Text


До дисципліни 3 «Банківська система (рівень В – Банківські операції І)»

1. Болгар Т. М. Проблемні кредити у банківській діяльності в умовах 
фінансової кризи: монографія. – Кременчук: Видавництво ПП Щербатих 
О.В., 2013. – 368 с 

2. Вовчак О.Д. Кредит і банківська діяльність: підруч. / О.Д. Вовчак, Н.М. 
Рущишин, Т. Я. Андрейків; М-во освіти і науки України. – Київ: Знання, 
2008. – 564 с. 

3. Вовчак, О. Д. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Н. М. 
Рущишин ; Рек. Мін. освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 
2012. – 560 с.  

4.    Гірняк В. В.  Управління процесами оптимізації структури капіталу банку 
: монографія / В. В. Гірняк, Н. В. Дунас ; Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. 
справи Нац. банку України (м. Київ). - Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2014. - 231 с. 

5. Другова В. Т. Діяльність банків на ринку лізингу в Україні: сучасний стан і 
перспективи розвитку [Текст]: монографія / В.Т.Дру

6.  Дзюблюк О. В. Банківські операції [Текст]: підручник / Б.П.Адамик, 
Н.Д.Галапуп та ін.; ред.: О.В. Дзюблюк. – 2-ге вид. випр. і доповн. – 
Тернопіль: Терно-граф, 2013. – 688 с.

7. Єпіфанов, А.О. Операції комерційних банків: [Текст]:  навч. посібник / А. 
О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак, І. В. Сало. - Суми: Університетська книга, 2012.-
523 с.

8. Крупка М.І. Банківська система [Текст]: підручник / Є.М.Андрущак, 
І.В.Барилюк, Б.М.Вишивана, О.О.Глущенко; ред.: М.І.Крупка; Львів. нац. 
ун-т ім. І.Франка. – Л., 2013. – 554 с. – Бібліогр.: с. 530–546. – укр.

9. Лебідь В. Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст] : навч. посіб. / 
О. В. Лебідь. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 200 с. 

10. Лазебник Л. Л. Міжнародні банківські розрахунки [Текст] : навч. посіб. / Л. 
Л. Лазебник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський 
університет, 2014. - 284 с.

11.Прасолова С.П. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. та практ. / 
С. П. Прасолова, О. С. Вовченко ; Рек. Мін. Освіти і науки молоді і спорту 
України. - Київ : ЦУЛ, 2013. – 568 с.

12.Стойко О. Я. Банківські операції [Текст] : практ. посіб. / О. Я. Стойко ; 
Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : ЖНАЕУ, 2016. - 127 с. 

13.Савлук С.М. Власний капітал комерційного банку [Текст] : монографія / С. 
М. Савлук ; Рек. Мін. освіти і науки України. - Київ : КНЕУ, 2012. – 459 с.

14.Тридід О. М. Банківська система [Текст] : підручник / О. М. Тридід [та ін.] ; 
За заг. ред. д.е.н., проф. Т. С. Смовженко. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 
536 с.

15.Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:   http://www.bank.gov.ua/.
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