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Тематичні завдання на тему «Фінансова стійкість банків» 

 

І. Виконати тестові завдання: 

1. На Вашу думку, під фінансовою стійкістю банків на грошовому ринку слід 

розуміти:  

а) спроможність банку погашати свої грошові зобов’язання у чітко 

визначений строк;  

б) здатність банку забезпечувати виконання своїх функцій у межах 

безумовного дотримання параметрів та нормативів банківської справи;  

в) такий стан усієї сукупності фінансових відносин комерційного банку, що 

забезпечує його безперервне функціонування та поступальний розвиток;  

 г) здатність банку своєчасно та в повному обсязі розраховуватись за своїми 

зобов’язаннями, що випливають із торгових, кредитних або інших операцій 

грошового характеру.  

2. Ліквідність банківської установи можна визначити як:  

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

зобов’язаннями, що випливають із торгових, кредитних або інших операцій 

грошового характеру;  

б) здатність банку забезпечувати виконання своїх функцій у межах 

безумовного дотримання параметрів та нормативів банківської справи;  

в) спроможність банку погашати свої грошові зобов’язання у чітко 

визначений строк;  

г) здатність забезпечувати своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, 

що визначається збалансованістю між сумами і строками погашення 

розміщення активів за сумами і строками виконання зобов’язань банку.  

3. Факторами фінансової стійкості банку вважають:  

а) певні рушійні сили, що сприяють безпеці банку та його стабільному 

розвитку, або навпаки, виступають причинами їх проблемності;  

б) методологічна основа для виявлення кількісних залежностей і побудови 

прогнозу розвитку;  
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в) інтегральна характеристика фінансової стійкості банку;  

г) чинники, що визначають конкурентоспроможність банківської установи.  

4. Виберіть, із перелічених нижче, фактори екзогенного характеру, що 

формують фінансову стійкість банку:  

а) інвестиційний клімат;  

б) рівень менеджменту;  

в) платоспроможність банку;  

г) адекватність капіталу банку;  

 д) ліквідність балансу банку.  

5. Виберіть, із перелічених нижче, фактори ендогенного характеру, що 

формують фінансову стійкість банку:  

а) інвестиційний клімат;  

б) соціальна стабільність;  

в) процентна політика НБУ;  

г) адекватність капіталу банку;  

д) стан економіки.  

6. Принцип задовільності фінансового стану банку та його дотримання задля 

забезпечення фінансової стійкості означає, що:  

а) дотримання банком економічних нормативів та резервних вимог та 

відповідність фінансових показників, не віднесених до нормативних, 

рекомендованому рівню;  

б) сформульовані в рамках політики та стратегії пріоритети банку повинні 

забезпечувати спрямування банку щодо ефективного його функціонування;  

в) банківська діяльність повинна проводитись у чітко регламентованому 

правовому та юридичному полі;  

г) наявність у банку адекватної системи заохочення та відповідальності 

персоналу для стимулювання належного виконання ними своїх обов’язків;  
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д) застосування банком новітніх технічних та технологічних досягнень для 

покращення його роботи.  

7. Застосування банком новітніх технічних та технологічних досягнень для 

покращення його роботи означає дотримання принципу:  

а) виваженості соціально-кадрової політики;  

б) структурної та функціональної мобільності;  

в) технічної озброєності;  

г) задовільності фінансового стану;  

д) наявності мети, політики та стратегії;  

8. Фінансова звітність комерційного банку – це:  

а) документація банку, на основі якої здійснюється діяльність;  

б) система взаємопов’язаних узагальнених показників, що відображають 

фінансовий стан та результати діяльності банку за звітний період;  

в) відображення здійснених операцій у банківському балансі;  

г) стандарти бухгалтерської звітності та відповідна документація банку.  

9. Якісними критеріями для визначення класу банку при формуванні та 

використанні резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними 

операціями банків є:  

а) відмінна ділова репутація керівництва;  

б) якість активів та пасивів;  

в) характер щорічного аудиторського висновку;  

г) перевищення власного капіталу суми статутного та резервного фондів.  

д) вірна відповідь б), г) і д);  

е) вірна відповідь а), в).  

10. Кількісними критеріями для визначення класу банку-емітента при 

нарахуванні резервів на відшкодування можливих збитків від операцій з 

цінними паперами відносять:  

а) наявність позитивного висновку за останні три роки діяльності;  
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б) прибуткова діяльність;  

в) наявність перспективного бізнес – плану;  

г) дотримання економічних нормативів;  

д) кількість років з часу державної реєстрації;  

е) вірна відповідь б), г) і д);  

є) вірна відповідь а), і в).  

 

ІІ. Виконати практичні завдання: 

Задача 1 

Згрупуйте статті банківського балансу за економічно однорідними 

ознаками. Обчисліть сумарні значення активів, зобов’язань, власного 

капіталу та пасивів Банку за ІV квартал 2020 р. та на кінець попереднього 

фінансового року. 
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Баланс за ІV квартал 2020 року 
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Задача 2 

На основі поданого звіту про фінансові результати за ІV квартал 2020 

року обчисліть сукупні доходи, витрати, а також чистий прибуток (збиток) 

Банку на звітну дату поточного року і попереднього фінансового року. 

Звіт про фінансові результати за ІV квартал 2020 року 

 

 

 

 

 


