
Витяг з Положення про Кваліфікаційну комісію Національного банку України з 

питань проведення тестування та співбесід із особами, які здійснюють діяльність на 

ринку небанківських фінансових послуг (далі – Положення про Комісію), затвердженого 

рішенням Правління Національного банку України від 18.03.2022 року №142-рш 

 

Згідно з пунктом 72 розділу VIІI Положення про Комісію:  

 

Питання та варіанти відповідей виводяться кандидату на екран із застосуванням 

інструментів дистанційного зв’язку, якщо тестування проводиться під час відеоконференції.  

Хід тестування за безпосередньої участі кандидата фіксується за допомогою відеозапису 

із застосуванням інструментів дистанційного зв’язку з відома кандидата. 

Секретар Комісії ознайомлює кандидата з умовами проведення тестування, визначеними 

в розділах VII та VIІI Положення про Комісію, після приєднання кандидата до 

відеоконференції та  перед проведенням тестування.  

 

Згідно з пунктом 73 розділу VII Положення про Комісію: 

 

 Кандидатам під час проведення тестування забороняється:  

1) використовувати будь-які джерела інформації; 

2) спілкуватися з іншими особами; 

3) виконувати тестове завдання за інших кандидатів (у разі проходження тестування в 

очній формі) та/або передавати своє тестове завдання для виконання іншим особам; 

4) користуватися будь-якими засобами запису, відтворення та оброблення інформації; 

5) залишати приміщення, у якому проводиться тестування, без дозволу секретаря Комісії 

(у разі проходження тестування в очній формі). 

 

Згідно з пунктом 75 розділу VII Положення про Комісію: 

 

Члени Комісії в разі підтвердження факту порушення кандидатом вимог, установлених 

у пункті 73 розділу VII Положення про Комісію, мають право прийняти рішення про:  

1) відсторонення кандидата від проходження тестування та визнання кандидата таким, 

який не склав тест; 

2) запрошення кандидата для проходження тестування в приміщення Національного 

банку або про проведення тестування на засіданні Комісії за участю членів Комісії (у разі 

проведення тестування в дистанційній формі).  

 

Згідно з пунктами 78-83 розділу VIIІ Положення про Комісію: 

 

Кожне тестове завдання містить 20 запитань. Кожне з питань може мати одну або більше 

правильних відповідей. В умові запитання зазначається кількість правильних відповідей. У 

таких запитаннях відповідь на них є правильною, якщо кандидат обирає всі правильні 

відповіді. Якщо на запитання обрано лише одну правильну відповідь або як правильну, так і 

неправильну відповідь, то така відповідь на таке запитання вважається неправильною.  

Час, відведений для проходження кандидатами тестування, становить 30 хвилин. 

Кандидатам, присутнім на тестуванні, надаються різні варіанти тестових завдань. 

Кандидату, який проходить повторне тестування, надається тестове завдання, відмінне від 

того, яке він складав під час попередніх спроб. 

Правильна відповідь на одне питання оцінюється в один бал.  

Максимальна оцінка за результатами тестування становить 20  балів. 

Кандидат уважається таким, який склав тест, якщо за результатами тестування він 

набрав 15 балів і більше. 

Кандидат, який не склав тест, має право на повторне проходження тестування.  



Кандидат, який не склав тест двічі, уважається таким, який не склав тест, та не 

допускається до повторного проходження тестування за результатами розгляду Національним 

банком відповідного пакета документів. 

Кандидат, який не склав тест, не допускається до проходження співбесіди. 

 
 


