




1. Опис навчальної дисципліни 

 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

 

 

 
Кількість кредитів -3 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

 

 

вибіркова Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація) 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

(освітня програма «Фінанси і 

кредит») 
(код і найменування) 

Модулів – 1  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  _-_  _ 
(назва) 

 
Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

8-й 8-й 

Лекції 

 

 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 6 

 

 

 
 

Освітній ступень: 

бакалавр 

 

20 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 2 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

60 год. 84 год. 

Індивідуальні завдання: 

- 
контр. робота 

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –35% до 65%% 

для заочної форми навчання –7% до 93%. 



2. Мета навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування теоретичних 

знань, теоретико-методологічних засад та практичних вмінь і навичок 

використання сучасної методології, методів, прийомів й системи показників  

аналізу банківської діяльності з метою прийняття управлінських рішень. 

Завдання навчальної дисципліни: 

- знати теоретичні основи фінансово-господарської діяльності банків; 
- використовувати системний підхід до різних видів аналізу та вміти 

виявляти резерви розвитку суб’єкта господарювання з метою ефективного 

використання наявних ресурсів; 

- застосовувати методичний інструментарій методики комплексного 

системного аналізу основних фінансових показників діяльності банків з 

урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду. 

Оволодіння дисципліною «Аналіз банківської діяльності» дозволить 

майбутнім бакалаврам розвинути аналітичне мислення, здобути навички творчого 

використання основних економічних та фінансових підходів, інструментарію 

аналізу фінансово-економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані 

результати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. 

 

У результаті вивчення дисципліни «Аналіз банківської діяльності» студент 

повинен отримати: 

загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК01. 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК02. 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК08. 

 

фахових: 

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі 

вивчення навчальної дисципліни «Аналіз банківської діяльності» 

 
Компетенції згідно освітньої 

програми 
Складові компетентності 

Здатність до діагностики стану 

фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

домогосподарств, фінансові ризики, 

банківська система та страхування). 

СК03. 

Здатність застосовувати економіко-

математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових задач. СК04. 

Здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання та 

обробки даних у сфері фінансів, 

Здатність розрізняти об’єкти і суб’єкти аналізу, 

методи та прийоми аналізу банківської діяльності 

Здатність здійснювати аналіз власного 
капіталу банківської 
установи 

Здатність вміти аналізувати зобов’язання 
комерційного банку 

Здатність розуміти та виконувати загальний 
аналіз активних операцій банку 

Здатність обґрунтовувати методологію і прийоми 
аналізу кредитних та інвестиційних операцій 
банку 

Здатність до вивчення та аналізу валютних операцій 
та банківських 

послуг комерційного банку 



банківської справи та страхування. 

СК06. 

Здатність складати та аналізувати 

фінансову звітність. СК07. 
Здатність підтримувати належний 
рівень знань та постійно підвищувати 
свою професійну підготовку. СК11. 

Здатність застосовувати знання щодо особливостей 
аналізу і оцінки 
фінансових результатів банку 

Здатність до вивчення особливостей аналізу 

ліквідності комерційного банку 

Здатність до оцінки стану ризиків комерційного 
банку 

Здатність демонструвати знання та практичні 
навички і вміння 

щодо проведення аналізу і надання оцінки 

фінансового стану комерційного банку 
 

очікувані програмні результати навчання: 

- демонструвати знання про основні поняття та категорії аналізу 

банківської діяльності, видів аналізу банківської діяльності ; 

- розуміти порядок підходів до аналізу власного капіталу; 

- володіти знаннями та практичними навичками і вміннями щодо аналізу 

зобов’язань банку; 

- демонструвати розуміння особливостей загального аналізу активних 

операцій банку; 

- застосовувати методологію і прийоми аналізу кредитних та 

інвестиційних операцій банку; 

- вміти аналізувати валютні операції та банківські послуги в 

комерційному банку; 

- розуміти особливості аналізу фінансових результатів банківської 

установи; 

- демонструвати розуміння особливостей аналізу та методики ліквідності 

комерційного банку; 

- вміти досліджувати ризики комерційного банку; 

- вміти провести оцінювання фінансового стану комерційного банку . 



3. Програма навчальної дисципліни «Аналіз банківської 

діяльності» 

Змістовий модуль 1. Основні засади аналізу банківської діяльності 

 

Тема 1. Предмет, метод та інформаційне забезпечення аналізу 

діяльності комерційного банку.  

Роль аналізу в управлінні комерційним банком. Предмет, об’єкти, суб’єкти 

аналізу та його завдання. Методи та прийоми аналізу банківської діяльності. Види 

аналізу банківської діяльності. Організація аналітичної роботи в банках 

 

Тема 2 . Аналіз власного капіталу банку.  

Сутність та види банківського капіталу. Основні підходи до аналізу власного 

капіталу. Оцінка вартості власного капіталу. Статутний капітал та порядок його 

формування. Аналіз резервного капіталу,спеціальних фондів і резервів. Аналіз 

нерозподіленого прибутку як складової власного капіталу. Аналіз субординованого 

капіталу. Аналіз власного капіталу за допомогою методу коефіцієнтів 

 

Тема 3. Аналіз зобов’язань банку. 

Економічна сутність зобов’язань банку, завдання аналізу та його інформаційна 

база. Аналіз динаміки та структури зобов’язань банку. Класифікація зобов’язань 

банку. Аналіз структури зобов’язань банку. Аналіз строкових депозитів. Аналіз 

депозитів до запитання. Аналіз використання міжбанківського кредиту у 

формуванні ресурсів банку. Аналіз ефективності формування та використання 

банківських ресурсів 
 

Тема 4. Загальний аналіз активних операцій банку.  

Зміст та завдання аналізу активних операцій банку. Горизонтальний та 

вертикальний аналіз операцій банку. Коефіцієнтний аналіз якості активів. 

 
Тема 5. Аналіз кредитних, інвестиційних та операцій банку з цінними 

паперами .  

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу. Аналіз масштабів і 

динаміки кредитних вкладень. Аналіз оборотності позик. Аналіз погашення виданих 

позик. Аналіз диверсифікації кредитних вкладень. Аналіз структури кредитного 

портфеля. Оцінки якості кредитного портфеля з погляду ризику. Аналіз якості 

кредитного  портфеля  банку  з   погляду   захищеності   від   можливих   втрат 

Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій. Основні завдання, джерела 

інформації та основні підходи до аналізу. Аналіз структури операцій з цінними 

паперами. Аналіз вартості грошей у часі та дисконтування. Аналіз інфляційного 

впливу на реальну дохідність операцій із ЦП. Критерії альтернативного вибору 

фінансових інвестицій. Аналіз методів оцінки фінансових інвестицій. Аналіз 

дохідності операцій із цінними паперами 
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Змістовий модуль 2. Аналіз і оцінка фінансових результатів та 

фінансового стану банку 

 

Тема 6. Аналіз валютних операцій та банківських послуг.  
Економічна сутність, завдання та інформаційна база аналізу. Аналіз  

масштабів, динаміки та структури валютних операцій. Аналіз валютної позиції 

банку. Аналіз кореспондентської мережі банку. Особливості аналізу обмінних 

операцій. Аналіз ефективності валютних операцій. Аналіз розрахунково-касового 

обслуговування клієнтів у національній валюті. Значення, мета, завдання й інфор -

маційні джерела аналізу. Аналіз обсягів та динаміки розрахункових і касових 

операцій у національній валюті. Аналіз структури розрахунково-касових операцій за 

групами клієнтів, способами надання розрахункових документів, видами платіжних 

інструментів. Аналіз конкурентоспроможності банку щодо розрахунково-касового 

обслуговування клієнтів. Аналіз тарифів банку на розрахунково-касове 

обслуговування клієнтів. Аналіз результатів здійснення операцій із розрахункового і 

касового обслуговування. Аналіз операцій із банківськими платіжними картками 

Мета та завдання аналізу операцій із банківськими платіжними картками. 

Інформаційне забезпечення аналізу та його види. Показники ефективності операцій  

з платіжними картками. Ризики у сфері карткового бізнесу. Аналіз нетрадиційних 

банківських послуг. Види, мета, завдання та інформаційні джерела. Аналіз 

трастових операцій. Аналіз депозитарних послуг. Аналіз операцій з банківськими 

металами. Аналіз операцій з надання в оренду індивідуальних банківських сейфів 

Аналіз нетрадиційних операцій з дистанційного обслуговування клієнтів. 

Узагальнюючий аналіз нетрадиційних послуг банку 

 
Тема 7. Аналіз доходів і витрат банку, прибутку та рентабельності. 

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат 

банку. Аналіз доходів. Загальний підхід до аналізу доходів. Аналіз обсягів, динаміки 

та структури доходів банку. Факторний аналіз доходів. Аналіз і оцінка рівня 

дохідності банку. Аналіз витрат. Загальний підхід до аналізу витрат. Аналіз обсягів 

динаміки та структури витрат. Факторний аналіз витрат. Значення, завдання та 

інформаційне забезпечення аналізу прибутку і рентабельності банку. Загальний 

аналіз прибутку. Аналіз прибутку і рентабельності на мікроекономічному рівні. 

Факторний аналіз прибутку. Оцінка ефективності діяльності. Факторний аналіз 

норми прибутку на капітал. Аналіз фінансової міцності банку за доходом і 

прибутком. Аналіз ефективності діяльності банків на макрорівні. Аналіз динаміки та 

макроекономічних тенденцій прибутків і ефективності. Аналіз рентабельності. 

Аналіз прибутковості окремих банківських продуктів, клієнтів, ринків. 

 

Тема 8. Аналіз ліквідності комерційного банку.  
Економічна сутність ліквідності банку, мета та завдання аналізу. Аналіз 

коефіцієнтів ліквідності. Аналіз якості активів банку з погляду їх  ліквідності  

Аналіз ресурсної бази банку з позицій ліквідності. Аналіз потреби банку в ліквідних 

коштах. 
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Тема 9. Аналіз банківських ризиків.  

Визначення ризиків та їх класифікація. Оцінка й управління кредитним 

ризиком. Сутність та напрями управління кредитним ризиком. Класифікація 

кредитних ризиків. Факторний аналіз кредитного портфеля на предмет 

ризикованості в цілому. Факторний аналіз кредитного ризику за видами 

класифікованих кредитів. Оцінка управління кредитними ризиками. Аналіз і оцінка 

управління валютним ризиком. Аналіз і оцінка інвестиційного ризику. Основні 

ризики інвестиційної діяльності. Порівняльний аналіз дохідності різних видів  

цінних паперів. Ризик незбалансованої ліквідності відносно доходів. Аналіз 

процентного ризику банку. Методика аналізу дюрації. Аналіз загального розміру 

банківських ризиків 
 

Тема 10. Аналіз і оцінка фінансового стану комерційного банку. 

Значення, завдання та інформаційне забезпечення. Аналіз фінансової стійкості. 

Аналіз ділової активності. Аналіз ліквідності. Аналіз ефективності управління. 

Рейтингові системи оцінки фінансового стану комерційних банків. Роль і значення 

рейтингової оцінки діяльності банків. Рейтингова система CAMEL 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви 

змістових 

модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Основні засади аналізу банківської діяльності 
Тема 1. 
Предмет, метод 
та інформаційне 
забезпечення 
аналізу 
діяльності 
комерційного 
банку 

9 2 1 - - 6 9 0,4 0,2 - - 8,4 

Тема 2. Аналіз 
власного 
капіталу банку 

9 2 1 - - 6 9 0,4 0,2 - - 8,4 

Тема 3. Аналіз 
зобов’язань 
банку 

9 2 1 - - 6 9 0,4 0,2 - - 8,4 

Тема 4. 
Загальний 
аналіз активних 
операцій банку 

9 2 1 - - 6 9 0,4 0,2 - - 8,4 
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Тема 5. Аналіз 
кредитних, 
інвестиційних 
та операцій 
банку з цінними 
паперами 

9 2 1 - - 6 9 0,4 0,2 - - 8,4 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

45 10 5 - - 30 45 2 1 - - 42 

Змістовий модуль 2. Аналіз і оцінка фінансових результатів та 

фінансового стану банку 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 6. Аналіз 
валютних 
операцій та 
банківських 
послуг 

9 2 1 - - 6 9 0,4 0,2 - - 8,4 

Тема 7. Аналіз 

доходів і витрат 

банку, прибутку 

та 

рентабельності 

9 2 1 - - 6 9 0,4 0,2 - - 8,4 

Тема 8. Аналіз 

ліквідності 

комерційного 

банку 

9 2 1 - - 6 9 0,4 0,2 - - 8,4 

Тема 9. Аналіз 
банківських 
ризиків 

9 2 1 - - 6 9 0,4 0,2 - - 8,4 

Тема 10. Аналіз 

і оцінка 

фінансового 

стану 

комерційного 
банку 

9 2 1 - - 6 9 0,4 0,2 - - 8,4 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

45 10 5 - - 30 45 2 1 - - 42 

Усього 

годин 

90 20 10 - - 60 90 4 2 - - 84 

 

5. Теми семінарських занять 

Не передбачені навчальним планом. 

 

6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Предмет, метод та інформаційне забезпечення аналізу діяльності 
комерційного банку 

1 

2 Аналіз власного капіталу банку 1 

3 Аналіз зобов’язань банку 1 

4 Загальний аналіз активних операцій банку 1 

5 Аналіз кредитних, інвестиційних та операцій банку з цінними 
паперами 

1 

6 Аналіз валютних операцій та банківських послуг 1 



7 Аналіз доходів і витрат банку, прибутку та рентабельності 1 

8 Аналіз ліквідності комерційного банку 1 

9 Аналіз банківських ризиків 1 

10 Аналіз і оцінка фінансового 
стану комерційного банку 

1 

 Разом 10 
 

7. Теми лабораторних занять 

Не передбачені навчальним планом. 

 
8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Предмет, метод та інформаційне забезпечення аналізу 
діяльності комерційного банку 

6 

2 Аналіз власного капіталу банку 6 

3 Аналіз зобов’язань банку 6 

4 Загальний аналіз активних операцій банку 6 

5 Аналіз кредитних, інвестиційних та операцій банку з цінними 
паперами 

6 

6 Аналіз валютних операцій та банківських послуг 6 

7 Аналіз доходів і витрат банку, прибутку та рентабельності 6 

8 Аналіз ліквідності комерційного банку 6 

9 Аналіз банківських ризиків 6 

10 Аналіз і оцінка фінансового стану комерційного банку 6 
 Разом 60 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Для студентів заочної форми навчання – виконання контрольної роботи 

згідно Методичним вказівкам до виконання контрольної роботи з дисципліни 

―Аналіз банківської діяльності‖ для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем 

«бакалавр» заочної форми навчання спеціальності 072 ―Фінанси, банківська справа 

та страхування‖/ Укл. О.Ф. Андросова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. 

 
10. Методи навчання 

 

Навчальний процес у Запорізькому національному технічному університеті 

здійснюється за кредитно-модульною технологією – моделі організації 

навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної 

технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та 

засоби навчального процесу, форми контролю навчальної діяльності студента в 

процесі аудиторної та самостійної роботи. 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання: 

 розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

 пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

 бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; 

 ілюстрація для розкриття предметів і процесів через їх символічне 

зображення (малюнки, схеми, графіки); 



 практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань; 

 аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого на 

частини з метою вивчення їх суттєвих ознак; 

 індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального; 

 дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від 

загального до окремого, одиничного; 

 проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації. 

 

11. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 

Результати навчання з дисципліни «Аналіз банківської діяльності» 

деталізують такі програмні результати навчання: 

- застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових задач ПР06; 

- застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології 

та програмні продукти ПР08; 

- формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію ПР09; 

- володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування ПР11; 

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

знань ПР19. 

 
12. Засоби оцінювання 

 

Контроль знань студентів з дисципліни «Аналіз банківської діяльності» 

ґрунтується на застосуванні рейтингової системи оцінювання. Рейтингова 

система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх 

видів аудиторної та навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь у 

межах навчальних модулів шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи 

під час поточного та підсумкового контролю, з наступним приведенням 

рейтингової оцінки в балах та оцінки за традиційною національною шкалою, 

шкалою ЕСТS. 

Для визначення рейтингової оцінки курс дисципліни «Аналіз банківської 

діяльності» поділяється на 2 основних модуля, у межах яких розподілені теми. 

Ступінь вивчення студентами кожної теми дисципліни контролюється 

наведеними нижче методами під час аудиторних занять, тестуванням за 

підсумками вивчення тем у межах кожного основного модулю, проведення 

підсумкового оцінювання. 

Для студентів денної та заочної форми навчання: поточне усне опитування 

на лекційних та практичних заняттях, оцінка виконання практичних домашніх 

завдань, аудиторне розв’язання задач, тестова перевірка під час поточного та 

підсумкового контролю, проведення двох модульних контролів. Залік по 

питанням до заліку: 2 теоретичних питання, розв’язання задачі. 

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, 



підсумковий контроль у формі заліку: 2 теоретичних питання, розв’язання 

задачі. 

 
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Роль аналізу в управлінні комерційним банком. 

2.Предмет, об’єкти, суб’єкти аналізу та його завдання 

3.Методи та прийоми аналізу банківської діяльності 

4. Види аналізу банківської діяльності 

5.Організація аналітичної роботи в банках 

6.Сутність та види банківського капіталу 

7.Основні підходи до аналізу власного капіталу 

8. Оцінка вартості власного капіталу 

9.Статутний капітал та порядок його формування 

10. Аналіз резервного капіталу,спеціальних фондів і резервів 

11. Аналіз нерозподіленого прибутку як складової власного капіталу 

12. Аналіз субординованого капіталу 

13. Аналіз власного капіталу за допомогою методу коефіцієнтів 

14. Економічна сутність зобов’язань банку, завдання аналізу та його 

інформаційна база 

15. Аналіз динаміки та структури зобов’язань банку 

16. Класифікація зобов’язань банку 

17. Аналіз структури зобов’язань банку 

18. Аналіз строкових депозитів 

19. Аналіз депозитів до запитання 

20. Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку 

21.Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів 

22. Зміст та завдання аналізу активних операцій банку 

23.Горизонтальний та вертикальний аналіз операцій банку 

24.Коефіцієнтний аналіз якості активів. 

25. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу 
26. Аналіз масштабів і динаміки кредитних вкладень 

27.Аналіз оборотності позик 

28. Аналіз погашення виданих позик 

29. Аналіз диверсифікації кредитних вкладень 

30.Аналіз структури кредитного портфеля 

31. Оцінки якості кредитного портфеля з погляду ризику 

32. Аналіз якості кредитного портфеля банку з погляду захищеності від 

можливих втрат 

33. Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій 

34. Основні завдання, джерела інформації та основні підходи до аналізу 

35. Аналіз структури операцій з цінними паперами 

36. Аналіз вартості грошей у часі та дисконтування 

37. Аналіз інфляційного впливу на реальну дохідність операцій із ЦП 

38. Критерії альтернативного вибору фінансових інвестицій 

39. Аналіз методів оцінки фінансових інвестицій 

40. Аналіз дохідності операцій із цінними паперами 
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41. Економічна сутність, завдання та інформаційна база аналізу 

42. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій 

43. Аналіз валютної позиції банку 

44. Аналіз кореспондентської мережі банку 

45. Особливості аналізу обмінних операцій 

46.Аналіз ефективності валютних операцій 

47. Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів у національній 

валюті 

48. Значення, мета, завдання й інфор маційні джерела аналізу 

49. Аналіз обсягів та динаміки розрахункових і касових операцій у 

національній валюті 

50. Аналіз структури розрахунково-касових операцій за групами клієнтів, 

способами надання розрахункових документів, видами платіжних інструментів 

51. Аналіз конкурентоспроможності банку щодо розрахунково-касового 

обслуговування клієнтів 

52. Аналіз тарифів банку на розрахунково-касове обслуговування клієнтів 

53. Аналіз результатів здійснення операцій із розрахункового і касового 

обслуговування 

54. Аналіз операцій із банківськими платіжними картками 

55.Мета та завдання аналізу операцій із банківськими платіжними картками 

56. Інформаційне забезпечення аналізу та його види 

57. Показники ефективності операцій з платіжними картками 

58. Ризики у сфері карткового бізнесу 

59. Аналіз нетрадиційних банківських послуг 

60. Види, мета, завдання та інформаційні джерела 

61. Аналіз трастових операцій 

62. Аналіз депозитарних послуг 

63. Аналіз операцій з банківськими металами 

64. Аналіз операцій з надання в оренду індивідуальних банківських сейфів 

65.Аналіз нетрадиційних операцій з дистанційного обслуговування клієнтів 

66. Узагальнюючий аналіз нетрадиційних послуг банку 

67. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат 

банку 
68. Аналіз доходів. Загальний підхід до аналізу доходів 

69.Аналіз обсягів, динаміки та структури доходів банку 

70. Факторний аналіз доходів 

71. Аналіз і оцінка рівня дохідності банку 
72. Аналіз витрат 

73. Загальний підхід до аналізу витрат 

74. Аналіз обсягів динаміки та структури витрат 

75. Факторний аналіз витрат 

76. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу прибутку і 

рентабельності банку 

77. Загальний аналіз прибутку 

78 Аналіз прибутку і рентабельності на мікроекономічному рівні 

79.Факторний аналіз прибутку 

80.Оцінка ефективності діяльності 

81.Факторний аналіз норми прибутку на капітал 

http://studentbooks.com.ua/content/view/294/54/1/3/#53456
http://studentbooks.com.ua/content/view/295/54/1/1/#1152
http://studentbooks.com.ua/content/view/295/54/1/2/#66625
http://studentbooks.com.ua/content/view/296/54/1/1/#1133
http://studentbooks.com.ua/content/view/296/54/1/2/#14235
http://studentbooks.com.ua/content/view/296/54/1/3/#23038
http://studentbooks.com.ua/content/view/298/54/1/3/#26907
http://studentbooks.com.ua/content/view/298/54/1/3/#26907
http://studentbooks.com.ua/content/view/298/54/1/3/#26907
http://studentbooks.com.ua/content/view/298/54/1/3/#27022
http://studentbooks.com.ua/content/view/298/54/1/4/#33925
http://studentbooks.com.ua/content/view/298/54/1/4/#33925
http://studentbooks.com.ua/content/view/298/54/1/4/#33925
http://studentbooks.com.ua/content/view/298/54/1/5/#43061
http://studentbooks.com.ua/content/view/298/54/1/5/#43061
http://studentbooks.com.ua/content/view/298/54/1/5/#43061
http://studentbooks.com.ua/content/view/299/54/1/1/#1183
http://studentbooks.com.ua/content/view/299/54/1/1/#1183
http://studentbooks.com.ua/content/view/299/54/1/1/#1183
http://studentbooks.com.ua/content/view/299/54/1/2/#4591
http://studentbooks.com.ua/content/view/299/54/1/3/#14341
http://studentbooks.com.ua/content/view/299/54/1/3/#14341
http://studentbooks.com.ua/content/view/299/54/1/3/#14341
http://studentbooks.com.ua/content/view/299/54/1/4/#33189
http://studentbooks.com.ua/content/view/299/54/1/4/#33189
http://studentbooks.com.ua/content/view/299/54/1/4/#33355
http://studentbooks.com.ua/content/view/299/54/1/5/#50183
http://studentbooks.com.ua/content/view/300/54/1/1/#1149
http://studentbooks.com.ua/content/view/300/54/1/2/#4387
http://studentbooks.com.ua/content/view/300/54/1/3/#15042
http://studentbooks.com.ua/content/view/300/54/1/3/#15162
http://studentbooks.com.ua/content/view/300/54/1/4/#25300
http://studentbooks.com.ua/content/view/300/54/1/5/#49399
http://studentbooks.com.ua/content/view/301/54/1/1/#1134
http://studentbooks.com.ua/content/view/301/54/1/2/#7868
http://studentbooks.com.ua/content/view/301/54/1/3/#12746
http://studentbooks.com.ua/content/view/301/54/1/4/#18945
http://studentbooks.com.ua/content/view/301/54/1/5/#30762
http://studentbooks.com.ua/content/view/301/54/1/5/#30762
http://studentbooks.com.ua/content/view/301/54/1/5/#30762
http://studentbooks.com.ua/content/view/301/54/1/6/#40305
http://studentbooks.com.ua/content/view/301/54/1/6/#40305
http://studentbooks.com.ua/content/view/301/54/1/7/#46628
http://studentbooks.com.ua/content/view/302/54/1/1/#1121
http://studentbooks.com.ua/content/view/302/54/1/2/#15139
http://studentbooks.com.ua/content/view/302/54/1/3/#48788
http://studentbooks.com.ua/content/view/302/54/1/3/#48901
http://studentbooks.com.ua/content/view/303/54/1/1/#1140
http://studentbooks.com.ua/content/view/303/54/1/2/#34140
http://studentbooks.com.ua/content/view/304/54/1/1/#1261
http://studentbooks.com.ua/content/view/304/54/1/1/#1261
http://studentbooks.com.ua/content/view/304/54/1/1/#1261
http://studentbooks.com.ua/content/view/304/54/1/2/#11026
http://studentbooks.com.ua/content/view/304/54/1/3/#17916
http://studentbooks.com.ua/content/view/304/54/1/3/#17981
http://studentbooks.com.ua/content/view/304/54/1/4/#32886
http://studentbooks.com.ua/content/view/304/54/1/5/#41950


82. Аналіз фінансової міцності банку за доходом і прибутком 

83.Аналіз ефективності діяльності банків на макрорівні 

84. Аналіз динаміки та макроекономічних тенденцій прибутків і ефективності 

85. Аналіз рентабельності 

86. Аналіз прибутковості окремих банківських продуктів, клієнтів, ринків 

87.Економічна сутність ліквідності банку, мета та завдання аналізу 

88.Аналіз коефіцієнтів ліквідності 

89.Аналіз якості активів банку з погляду їх ліквідності 

90.Аналіз ресурсної бази банку з позицій ліквідності 

91. Аналіз потреби банку в ліквідних коштах 

92.Визначення ризиків та їх класифікація 

93. Оцінка й управління кредитним ризиком 

94. Сутність та напрями управління кредитним ризиком 95.Класифікація 

кредитних ризиків 

96. Факторний аналіз кредитного портфеля на предмет ризикованості в цілому 

97. Факторний аналіз кредитного ризику за видами класифікованих кредитів 

98. Оцінка управління кредитними ризиками 

99. Аналіз і оцінка управління валютним ризиком 

100. Аналіз і оцінка інвестиційного ризику 

101. Основні ризики інвестиційної діяльності 

102. Порівняльний аналіз дохідності різних видів цінних паперів 

103. Ризик незбалансованої ліквідності відносно доходів 

104. Аналіз процентного ризику банку 

105. Методика аналізу дюрації 

106. Аналіз загального розміру банківських ризиків 

107.Значення, завдання та інформаційне забезпечення 

108.Аналіз фінансової стійкості 

109. Аналіз ділової активності 

110. Аналіз ліквідності 

111. Аналіз ефективності управління 
112. Рейтингові системи оцінки фінансового стану комерційних банків 

113.Роль і значення рейтингової оцінки діяльності банків 

114.Рейтингова система CAMEL 

 

 

 

 
робіт: 

.
13.Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Під час змістовного модульного контролю враховують наступні види 

 

Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни 

«Аналіз банківської діяльності» 
 

Найменування завдань Кількість балів Загальна кількість балів 

Тестування на рубіжному контролю 5 50 

Задача рубіжного контролю 15 15 

Завдання, тести, розв’язок задач за поточним 

оцінюванням 

25 25 

Оцінка за самостійну роботу 10 10 

Підсумок х 100 
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Підсумкова оцінка за семестр визначається як середня двох підсумкових 

контролів за перший та другий змістовні модулі. 

Залік проводиться за наявності незадовільної оцінки підсумкового модуля 

або за вибором студента та містить: два теоретичних питання, задачу. 

 

Поточний контроль з теми під час проведення аудиторних занять 

проводиться за наступною схемою: 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні 

знань(залік) 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 
2 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 (100+100)/2=1 
00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

ОцінкаECTS 
Оцінка за національною 

шкалою для заліку 

90 – 100 А відмінно 

85-89 В добре 

75-84 С  

70-74 D задовільно 

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

 

1-34 
 

F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
14.Методичне забезпечення 

 

1. Комплект завдань для проведення вхідного контролю. 

2. Комплект завдань для проведення поточного контролю. 

3. Комплект завдань для підсумкового контролю. 

4. Конспект лекцій з дисципліни ―Аналіз банківської діяльності‖ для 

здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм 

навчання спеціальності 072 ―Фінанси, банківська справа та страхування‖ 

(Частина 1,2) 

5. Методичні  вказівки  для  проведення  практичних занять  з  дисципліни 

― Аналіз банківської діяльності ‖ для здобувачів вищої освіти за освітнім 

ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 

―Фінанси, банківська справа та страхування‖/ Укл. О.Ф.Андросова – Запоріжжя: 

ЗНТУ, 2019. 

6. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ― 

Аналіз банківської діяльності ‖ для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем 

«бакалавр» заочної  форми  навчання  спеціальності  072  ―Фінанси, банківська 



справа та страхування‖/ Укл О.Ф.Андросова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. 

7. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни 

«Аналіз банківської діяльності» для здобувачів вищої  освіти  за  освітнім 

ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 

―Фінанси, банківська справа та страхування‖/ Укл. О.Ф.Андросова – Запоріжжя: 

ЗНТУ, 2019. 
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/ О.В. Васюренко. - К.: Академія, 2001. – 320 с. 
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3. Довідник банківських установ України. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.bank.gov.ua/ control/uk/bankdict/search. 
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5. Копилюк О. І. Регіональна політика розвитку банківської системи 
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1. Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 29 

жовтня 2013 року N 1277 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

розрахунку рівня економічної безпеки України» - [Електронний ресурс]. - 
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4. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період 

до 2020 року: Постанова КМУ № 385 від 6 серпня 2014 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:http:// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п. 

5. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : закон України від 

23.02.2012 № 4452-VI [Електронний ресурс].– Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4452-17 
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