
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Фаховий коледж “УНІВЕРСУМ” 

Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту 

Програма екзамену з дисципліни « БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ» 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст  

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Форма проведення: комбінована  

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Meet – для організації відеозвязку зі студентами;  

Google forms – для проведення тестування;  

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них. 

Критерії оцінювання:  

Виконання тестових завдань – 20 балів Всього 25 питань: 1-10 по 1 балу; 11-20 по 

2 бали; 21-25 по 4 бали.  

Максимальна кількість балів за тести – 50. Коефіцієнт 2,5  

 

Виконання практичного завдання – 20 балів 

 

Бали Критерії оцінювання практичного завдання 

18 – 20 

балів 

Практичне завдання виконано в повному обсязі 

14 – 17 

балів 

Практичне завдання виконано в повному обсязі, але допущені 

незначні помилки, або завдання виконано не раціональним 

способом. 

9-13 

балів 

Завдання виконано неповністю, але більше ніж на 2/3 загального 

об’єму. Є допущенні помилки у виконанні завдання. Алгоритм 

виконання завдання правильний. 

4-8 балів Завдання виконано більше половини. Алгоритм виконання 

завдання порушений, що привело до неправильного результату. 

0 - 3 бали Завдання не виконано, або виконано менше ніж на половину 

 

* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його 

відновлення впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на 

наступний день. 
  



Орієнтовний перелік питань, включених до тестових та практичних завдань: 

1. Суть банку з позиції його історичного розвитку.  

2. Період зародження банку і банківської справи.  

3. Умови переростання кредитора в банк.  

4. Реорганізація банків та їх ліквідація: види, вимоги та порядок. 

5.  Банк як головна складова фінансово-кредитної системи.  

6. Види та класифікація банків.  

7. Банківські об’єднання.  

8. Банки другого рівня банківської системи України та організаційні основи їх 

функціонування.  

9. Створення та державна реєстрація банківських установ.  

10. Відокремлені структурні підрозділи банку.  

11. Види банків та порядок їх створення в Україні. 

12. Економічна характеристика та джерела формування банківських ресурсів, їх 

класифікація.  

13. Власний капітал банку, його структура, джерела формування, функції 

14. Методики розрахунку капіталу банку (балансовий, регулятивний та 

економічний).  

15. Достатність капіталу банку.  

16. Фактори, що визначають достатність капіталу банку.  

17. Показники нормативів капіталу для банків України 

18. Організація діяльності комерційного банку. 

19. Операції з формування ресурсів комерційного банку. 

20. Операції з обслуговуванням платіжного обороту. 

21. Операції банків з готівкою. 

22. Операції банків пластиковими картками. 

23. Кредитні операції банків. 

24. Операції банків з цінними паперами. 

25. Операції банків з векселями. 

26. Інвестиційні операції. 

27. Операції банків з іноземною валютою. 

28. Операції банків з надання банківських послуг. 

29. Нетрадиційні банківські операції.  

30. Лізингові операції.  

31. Сутність та економічне значення лізингу.  

32. Класифікація видів лізингу та принципи розвитку лізингового бізнесу. Види 

лізингових платежів та методика їх розрахунку. 

33.  Ризики лізингових операцій.  

34. Факторингові операції. 

35.  Основні поняття та елементи факторингу. 

 

Екзаменатор                                                        Олена ПУРДЕНКО  

 

 

Голова ЦК                                                                Оксана ГОЛОВЧАНСЬКА 


