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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни «Аналіз банківської діяльності» є 

комерційна та інша діяльність банку, направлена на реалізацію прийнятих 

управлінських рішень і відображена в системі показників обліку, звітності та в 

інших джерелах інформації. 

 

 

Мета навчальної дисципліни 
Метою вивчення дисципліни «Аналіз банківської діяльності» є теоретико-

методологічних засад та практичних питань аналізу банківської діяльності. 
 

 
 

Основні завдання навчальної дисципліни 

Завдання вивчення дисципліни «Аналіз банківської діяльності» полягають у: 

 вивченні фінансово-господарської діяльності банків;  

 засвоєнні методів і прийомів аналізу діяльності банків;  

 розумінні форм організації аналітичної роботи в банківській установі;  

 вмінні аналізувати та використовувати результати аналізу для 

обґрунтування управлінських рішень на всіх рівнях;  

 оволодіння методичним інструментарієм методики комплексного 
системного аналізу основних фінансових показників діяльності банків з 
урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду. 

 
 
 

1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 
 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Мікроекономіка  Фінансовий менеджмент 

Макроекономіка  Ринок фінансових послуг 

Фінанси  Проектне фінансування 

Гроші і кредит Фінансова безпека 

Фінансовий ринок Страховий менеджмент 

Банківська система  
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 
Компетентності  Результати навчання 

Здатність   досліджувати   тенденції   

розвитку банківської установи   за   

допомогою   інструментарію   макро-   та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати 

ефективність банківської діяльності 

Знати та розуміти законодавчі, нормативні та 

інструктивні документи з питань планування 

та регулювання банківських установ та 

характер впливу економічних законів на 

фінансову та іншу діяльність банку в 

конкретних умовах його функціонування 

Розуміння особливостей функціонування 

сучасних світових  та  національної 

банківської систем та  їх структури 

Знати і розуміти теоретичні основи побудови 

банківської системи України, зарубіжних 

країн та їх структури. 

Здатність здійснювати аналіз банківської 

діяльності 

Вміти виконувати визначати систему 

показників, які необхідні для проведення 

аналізу та виконувати  необхідні розрахунки  

Уміння  застосовувати  економіко-
математичні методи та моделі для 
визначення основних показників фінансової 
діяльності банку, з′ясовувати закономірності, 
причини та фактори, що спричинили вплив 
на їх розмір і зміну 

Вміти використовувати методи, прийоми 

аналізу та інформаційну базу для здійснення 

аналізу банківської діяльності за різними 

напрямами 

Володіння базовими знаннями  законодавства  

у сфері    банківського регулювання 

Вміти виявляти взаємозв'язок між 

фінансовими, економічними показниками та 

явищами 

Навички застосування сучасного 

інформаційного та програмного забезпечення 

для отримання та обробки даних у 

банківській сфері  

Вміти виявляти резерви і напрями зміни 

стану об'єкта дослідження і формулювати 

висновки та рекомендації за результатами 

аналізу для вибору та реалізації оптимальних 

управлінських рішень 

Уміння складати  та  аналізувати  фінансову 

звітність банку 

Демонструвати  вміння використовувати 

набуті знання та навички при аналізі 

формування ресурсів банку, оцінці їх 

ризиковості, надійності та раціональності 

структури активів 

Спроможність виконувати контрольні 

функції у фінансовій (банківській) сфері 

Володіти методами оцінки стану, проблем та 

перспектив розвитку банківської системи 

України 
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РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Номер 

теми 
Назва теми 

1.  Теоретико-методологічні засади аналізу банківської діяльності 
2.  Аналіз власного капіталу банку  
3.  Аналіз зобов’язань банку 

4.  Аналіз кредитних, інвестиційних та операцій з цінними паперами 

5.  Аналіз валютних операцій та банківських послуг 

6.  Аналіз доходів і витрат банку, прибутку та рентабельності 
7.  Аналіз ліквідності 
8.  Аналіз банківських ризиків 

9.  Аналіз фінансової стійкості і надійності банку 
 

 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади аналізу банківської діяльності 

Предмет, мета і завдання аналізу банківської діяльності. Об'єкти і суб'єкти 

аналізу. Завдання аналізу з позиції різних суб'єктів аналізу. Основні принципи 

аналізу. 

Види аналізу банківської діяльності та їх класифікація. 

Інформаційне та методичне забезпечення аналізу банківської діяльності. 

Облікові та позаоблікові джерела аналізу. Характеристика балансу банку як 

основного джерела інформаційного забезпечення аналізу діяльності банку.  

Етапи проведення аналізу банківської діяльності: попередній, аналітичний, 

заключний. 

Методи і прийоми аналізу банківської діяльності: порівняння, групування, 

коефіцієнтний, балансовий, прийоми абсолютних і відносних різниць, 

ланцюгових підстановок, графічні прийоми. 

Організація аналітичної роботи в банку. Методичне управління 

аналітичною роботою на всіх рівнях управління банками. Керівництво 

аналітичною роботою на рівні банківської системи в цілому. Централізована та 

децентралізована форми організації аналітичної роботи на рівні банку. 

 

 

Тема 2. Аналіз власного капіталу банку  

 

Мета, завдання і інформаційне забезпечення аналізу пасиву балансу банку. 

Загальна оцінка динаміки, складу і структури пасивів банку.  

Напрями та завдання аналізу власного капіталу банку. Методика розрахунку 

власного капіталу банку згідно з чинною інструкцією НБУ.  Аналіз 

структури та окремих складових власного капіталу. Система показників, що 

застосовуються при аналізі статутного капіталу. Фактори та причини зміни 

статутного капіталу. Аналіз резервного капіталу, спеціальних фондів, резервів і 
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нерозподіленого прибутку банку. Основні нормативи, що регулюють 

достатність банківського капіталу.  

Коефіцієнтний аналіз власного капіталу банку. Аналіз процесу капіталізації 

банків. Групування банків за рівнем капіталу. 

 

 

Тема 3. Аналіз зобов’язань банку 

   

Економічна сутність зобов′язань банку. Завдання та загальна схема 

аналізу зобов′язань банку. Залучені й запозичені кошти банку та їх 

класифікація. Аналіз структури зобов′язань банку. 

Аналіз депозитних операцій банку. Показники депозитної політики банку. 

Аналіз використання міжбанківських кредитів у формуванні ресурсів 

банку, їх роль у регулюванні рівня ліквідності банку.  

Аналіз інших зобов'язань банківської установи. Аналіз ефективності 

формування та використання банківських ресурсів. 

Співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями банку.  

 

Тема 4. Аналіз кредитних, інвестиційних та операцій з цінними 

паперами 
 

Зміст, мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне 

забезпечення. Аналіз динаміки, складу і структури активів банку. Аналіз якості 

активів. Групування статей активу балансу за суттю банківських операцій, 

принципами ліквідності, дохідності, ризику.  

Аналіз кредитного портфеля банку. Аналіз структури кредитного 

портфеля за термінами надання кредитів, економічними контрагентами, 

галузями економіки, характером забезпечення, термінами погашення. Аналіз 

диверсифікації кредитних вкладень. 

Аналіз руху кредитів. Розрахунок коефіцієнтів надання та погашення 

кредиту. Аналіз оборотності кредитів та тривалості одного обороту кредитів. 

Аналіз погашення наданих кредитів.  

Аналіз якості кредитного портфеля з погляду ризику. Класифікація 

кредитів за групами ризику. Аналіз забезпеченості кредитів за видами 

забезпечення. Аналіз дотримання банком нормативів кредитного ризику. 

Аналіз якості кредитного портфеля банку з погляду захищеності від 

можливих втрат. 

Аналіз ефективності кредитних операцій банку. Система оціночних 

показників ефективності та дохідності кредитних операцій. Аналіз доцільності 

вкладень у кредитні операції з погляду ризику та дохідності. 

Аналіз фінансових інвестицій банку. Аналіз структури і динаміки 

операцій банку з цінними паперами. Аналіз дохідності та прибутковості 

операцій з цінними паперами. 

Аналіз нефінансових інвестиційних активів банку. Аналіз матеріальних і 

нематеріальних інвестиційних активів. 
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Тема 5. Аналіз валютних операцій та банківських послуг 

 

Аналіз валютних операцій банку. Аналіз динаміки й структури валютних 

операцій банку. Аналіз валютних доходів та витрат. Поняття закритої та 

відкритої валютної позиції. Аналіз дотримання основних нормативів відкритої 

валютної позиції банку. Методика аналізу ефективності валютних операцій. 

Аналіз нетрадиційних банківських операцій та послуг: факторингу, 

лізингу, агентських, гарантійних, трастових, консультаційних та інших послуг. 

Аналіз інших активів. 

 

Тема 6. Аналіз доходів і витрат банку, прибутку та рентабельності 

 

Зміст, завдання та інформаційні джерела аналізу доходів і витрат банку. 

Класифікація доходів банку. Аналіз динаміки та структури банківських 

доходів. Аналіз відносних показників дохідності банку. Факторний аналіз 

доходів банку. Визначення резервів збільшення доходу банку. 

Класифікація витрат банку. Аналіз динаміки і структури витрат банку. 

Аналіз відносних показників витратності. Факторний аналіз витрат банку. 

 Розробка заходів щодо скорочення витрат та збільшення доходів. 

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових 

результатів діяльності банку. Загальна схема аналізу банківського прибутку. 

Аналіз структури та динаміки прибутку. Методика розрахунку «точки 

беззбитковості» роботи банку.  

Стратегічний аналіз фінансових результатів діяльності банку. 

Визначення резервів збільшення прибутку та розробка заходів для їх 

мобілізації. Аналіз розподілу прибутку. 

Показники відносних показників прибутковості (рентабельності) 

діяльності банку: дохід на активи, дохід на капітал, чистий спред, чиста 

процентна маржа, співвідношення іншого операційного доходу до загальних 

активів, чистий операційний дохід до загальних активів, чиста операційна (чи 

посередницька) маржа.  

Аналіз впливу факторів на зміну показників прибутковості. 

Поняття та показники ефективності діяльності банку. Аналіз 

ефективності діяльності працівників банку. Аналіз прибутковості окремих 

банківських продуктів, клієнтів, ринків. 

 

 

Тема 7. Аналіз ліквідності 

 

Економічна сутність ліквідності банку та її значення в банківській 

діяльності. Законодавчо-нормативні вимоги щодо ліквідності банку. Значення, 

завдання та інформаційне забезпечення аналізу ліквідності банку. Фактори, що 

впливають на рівень ліквідності банку. Ризик ліквідності. Аналіз нормативів 

ліквідності та часткових показників ліквідності. 
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Система показників ліквідності, методика їх визначення та порівняльний 

аналіз. Аналіз ліквідності за методом коефіцієнтів. Аналіз дотримання банком 

нормативів ліквідності. Аналіз ресурсної бази і активів банку з позиції 

ліквідності. Оцінка впливу трендових, циклічних, структурних, сезонних та 

інших чинників на ліквідність банку. 

Аналіз розриву ліквідності банку. Аналіз потреби банку в ліквідних 

засобах. Вплив обов′язкового резервування коштів на кореспондентському 

рахунку в НБУ на рівень ліквідності банку. Аналіз стану і контроль за 

дотриманням обов′язкових резервів. 

 

Тема 8. Аналіз банківських ризиків 

 

Загальна характеристика банківських ризиків, їх класифікація і методи 

розрахунку. Зовнішні і внутрішні ризики банківської установи. 

Аналіз і управління основними банківськими ризиками.  

Суть кредитного ризику, класифікація кредитних ризиків і фактори, які 

формують їх рівень. Структурний аналіз кредитного портфеля з позиції 

кредитного ризику. Факторний аналіз кредитного портфеля на предмет 

ризиковості в цілому. Управління кредитним ризиком: визначення економічних 

нормативів, цінова політика, формування резервів. 

Аналіз і управління валютним ризиком. Суть валютного ризику і його 

різновиди. Методи управління валютним ризиком. 

Аналіз і оцінка інвестиційного ризику. Основні ризики інвестиційної 

діяльності. Основні вимоги НБУ щодо прямих інвестицій, які здійснюють банки. 

Порівняльний аналіз дохідності різних видів цінних паперів. 

Аналіз процентного ризику. Суть і управління процентним ризиком на 

основі GAP-менеджменту. Аналіз загального розміру банківських ризиків. 

 

Тема 9. Аналіз фінансової стійкості і надійності банку 

 

 Аналіз ділової активності. Поняття фінансової стійкості банку. Система 

показників фінансової стійкості: коефіцієнт надійності, коефіцієнт фінансового 

важеля, коефіцієнт співвідношення власного капіталу та активів, коефіцієнт 

захищеності власного капіталу, коефіцієнт маневрування та інші. 

 Поняття надійності банку. Підходи до оцінки надійності банку. 

Суть і різновиди рейтингових оцінок діяльності банку. Узагальнена оцінка 

фінансового стану банків. Визначення сукупного рейтингу банку. 
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