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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

  

Предмет навчальної дисципліни 
Предметом 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 є 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. 

 

Основні завдання  

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 та 

окремих зарубіжних країн 

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.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Аналіз банківської діяльності» 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та назва галузі знань 

07 Управління та адміністрування 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

вибіркова дисципліна циклу професійної та 

практичної підготовки 

 

спеціальність :  072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

освітня програма:   "Фінанси, митна та податкова 

справа "                     

 

Освітній ступінь «бакалавр» 

Курс: 4  

Семестр: 8 

Методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота,  ІНДЗ, 

Інтернеті, розв’язування задач тощо 

 

Кількість кредитів 

ECTS 
Кількість годин 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції Практичні 

Самостійна 

робота 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

4 120 54 36 18 46 20 

Кількість  

тижневих годин 

 

Кількість змістових модулів Вид контролю 

6 (4/2) 9 залік 
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РОЗДІЛ 3.  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 
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РОЗДІЛ 4.  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 та 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 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 
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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. Методика розрахунку 

суми проблемних кредитів. 

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. 

 

 

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 
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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. 

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. 
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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 на основі системи. Визначення сукупного рейтингу 

банку. 



 11 

 5.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

5.1. Основна література 

1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / [А.М. Герасимович, І.М. 

Парасій-Вергуненко, В.М. Кочетков та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, 

проф. А.М. Герасимовича. - К.:КНЕУ, 2010. - 599 с.  

2. Аналіз банківської діяльності / уклад. Н.О. Станіславчук. – Умань : 

Візаві, 2018. – 191 с. 

3. Банківський менеджмент: Підручник / За редакцією О.А Кириченка, 

В.І. Міщенка.- К.:Знання,2015-831 с. (Вища освіта ХХІ століття)  

4. Дзюблюк О. Актуальні проблеми розвитку банківської системи 

України / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2016. - № 1. - С. 3- 32.  

5. Дзюблюк О. В., Михайлюк Р. В. Фінансова стійкість банків як основа 

ефективного функціонування кредитної системи: Монографія. – 

Тернопіль, 2016. – 250 с.  

6. Звєряков М. І. Управління фінансовою стійкістю банків: підручник / М. 

І. Звєряков, В. В. Коваленко, О. С. Сергеєва. – Одеса: Видавництво 

«Атлант», 2014. – 484 с. 

7. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: Навч. пос.- К.: Центр 

учбової літератури, 2011. – 486 с.  

8. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності - Навчальний посібник -К.: 

Центр учбової літератури -2018 – 485 ст. 

9. Копилюк О. І. Аналіз банківської діяльності: навч. посіб. / Копилюк О. 

І., Музичка О. М. ; Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Вид-

во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. – 415с.  

10. Фінансовий менеджмент у банку. Навчальний посібник./за ред. 

І.Г.Сокиринської, Т.О.Журавльової – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. - 

192 с.  

10. Чмутова І. М. Аналіз банківської діяльності: навч. посіб. / Чмутова І. 

М., Тисячна Ю. С. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. - 307 

с.  

11. З.І. Щибиволок Аналіз банківської діяльності - Навчальний посібник 

К.: Знання 2017.- 309с.  

12. Банківське законодавство та регуляторна діяльність 

https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&cat_id=365

80 

5.2. Додаткова література 

13. Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і практика: 

Навч. посібник. - Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. - 364 

с. 

14. Гатаулліна Е.І., Маршук Л.М. Аналіз показників діяльності 

комерційних банків України // Економіка та суспільство. – 2017. - №17. 

– 516-521  

15. Коваленко В. В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю 

банківської системи: методологія і практика: монографія / В. В. 

Коваленко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 228 с 

https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&cat_id=36580
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&cat_id=36580


 12 

16. Марич М. Г. Оцінка фінансової стійкості комерційних банків України 

на сучасному етапі розвитку [Електронний ресурс] / М. Г. Марич, А. В. 

Марич // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – 

Випуск 17. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/17- 

2017/142.pdf  

17. Мещеряков, А. А. Організація діяльності комерційного банку: 

навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури. 2017. 607с. 

18. Коваленко В.В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю 

банківської системи: методологія і практика [Текст]: монографія / В.В. 

Коваленко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2016. – 228 с. 

19. Станіславчук Н.О. Банківська система України: стан та перспективи 

розвитку в умовах фінансової глобалізації / Н.О.Станіславчук, В.В. 

Люльченко // Вісник Українськотуркменського культурно-освітнього 

центру: міждисциплінарний науковий збірник. – Умань: ВПЦ «Візаві», 

2017. – Вип. 1, Ч.II. – с.182-187. 

20. Сучасне банківництво: теорія і практика: Навч. посібник. - Ужгород: 

Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. - 364 с. 

21. Худа О. Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних 

банків [Електронний ресурс] / O. Худа. – Режим доступу: 

http://libfor.com/ index.php?newsid=1133 

5.3. Internet     cайти 

22. Верховна Рада України http://zakon.rada.gov.ua/  

23. Банківське законодавство та регуляторна діяльність 

https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&cat_id=365

80 

24. Міністерство фінансів України http://www.minfm.gov.ua  

25. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/control/  

26. Газета «Все про бухгалтерський облік» http://www.vobu.com.ua  

27. Газета «Урядовий кур’єр» http://www.ukurier.gov.ua/  

28. Журнал «Вісник НБУ» https://journal.bank.gov.ua/ 

29. Міністерство фінансів України http://www.minfm.gov.ua 

30. Нормативні акти України - законодавство для практиків 

http://www.nau.kiev.ua  

31. Офіційний вісник України http://www.gdo.kiev.ua  

32. Інтернет-ресурс «Все про банки України» www.uabanker.net  

33. Інтернет-ресурс позабіржової фондової торгової системи 

www.pfts.kiev.ua  

34. Інтернет-ресурс Асоціації українських банків www.aub.com.ua  

35.  Oсновнi показники діяльності банків України [Електронний ресурс].-

Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807  

36.  Дані фінансової звітності банків України 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=6407  

37.  Статистика 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162 

 

http://global-national.in.ua/archive/17-%202017/142.pdf
http://global-national.in.ua/archive/17-%202017/142.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&cat_id=36580
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&cat_id=36580
http://www.minfm.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.vobu.com.ua/
http://www.ukurier.gov.ua/
https://journal.bank.gov.ua/
http://www.minfm.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.gdo.kiev.ua/
http://www.uabanker.net/
http://www.pfts.kiev.ua/
http://www.aub.com.ua/
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=6407
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162


 13 

РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ  

РОБОТИ 

№ 

розділ

у, 

теми 

(зміст

ові 

модулі

) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  

ОПП 
Розподіл аудиторних годин 

В
сь

о
г
о

  

у тому числі 

Л
ек

ц
ії

  

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

С
ем

ін
а

р
и

, 
 

Ауд

итор 

ні 

СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

1.  

Теоретико-методологічні 

засади аналізу банківської 

діяльності 

5 4 1/- 2 2  

2.  Аналіз власного капіталу банку 14 4 5/5 2 2  

3.  Аналіз зобов’язань банку 16 6 5/5 4 2  

4.  

Аналіз кредитних, 

інвестиційних та операцій з 

цінними паперами 

20 8 7/5 6 2  

5.  
Аналіз валютних операцій та 

банківських послуг 
13 8 5/- 6 2  

6.  
Аналіз доходів і витрат банку, 

прибутку та рентабельності 
16 6 5/5 4 2  

7.  Аналіз ліквідності 11 6 5/- 4 2  

8.  Аналіз банківських ризиків 13 6 7/- 4 2  

9.  
Аналіз фінансової стійкості і 

надійності банку 
12 6 6/- 4 2  

        

Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ) 
  

- /

1

3 

   

Разом годин 120 54 46/20 36 18  
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

7.1. Календарно-тематичний план лекційних занять 

№ 

п/п 
Тема  

К-

ть 

годи

н 

1 
Тема 1. Теоретико-методологічні засади аналізу банківської 

діяльності 
2 

2 Тема 2. Аналіз власного капіталу банку 2 

3,4 Тема 3. Аналіз зобов’язань банку 4 

Тема 4. Аналіз кредитних, інвестиційних та операцій з цінними 

паперами 
6 

5 Тема 4.1. Загальний аналіз активів банку 2 

6 Тема 4. 2. Аналіз кредитних операцій банку 2 

7 
Тема 4.3. Аналіз інвестиційних операцій та операцій з цінними 

паперами 
2 

Тема 5. Аналіз валютних операцій та банківських послуг 6 

8 Тема 5. 1. Аналіз валютних операцій банку 2 

9 Тема 5. 2. Аналіз інших активно-пасивних операцій 2 

10 Тема 5. 3. Аналіз банківських послуг 2 

Тема 6. Аналіз доходів і витрат банку, прибутку та рентабельності              4 

11 Тема 6.1.  Аналіз доходів і витрат банку  2 

12  Тема 6.2. Аналіз прибутку та рентабельності   2 

13, 

14 
Тема 7. Аналіз ліквідності                                                                                       4 

15, 

16 
Тема 8. Аналіз банківських ризиків 4 

17, 

18 
Тема 9. Аналіз фінансової стійкості і надійності банку 4 

Разом 36 
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7.2. Календарно-тематичний план практичних занять  
№ 

п/

п 

Тема та короткий зміст заняття 

К-ть 

го 

дин 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади аналізу банківської 

діяльності 
2 

1 Практичне заняття  

Тема 2. Аналіз власного капіталу банку  2 

2 Практичне заняття  2 

Тема 3. Аналіз зобов’язань банку  2 

3 Практичне заняття  2 

Тема 4. Аналіз кредитних, інвестиційних та операцій з цінними 

паперами 
2 

4 Практичне заняття  2 

Тема 5. Аналіз валютних операцій та банківських послуг 2 

5 Практичне заняття  2 

Тема 6 Аналіз доходів і витрат банку, прибутку та рентабельності 2 

6 Практичне заняття  2 

Тема 7. Аналіз ліквідності 2 

7 Практичне заняття  2 

Тема 8. Аналіз банківських ризиків 2 

8 Практичне заняття  2 

Тема 9. Аналіз фінансової стійкості і надійності банку 2 

9 Практичне заняття 2 

Разом годин 18 

 

7.3  Графік  консультацій 
 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1.  

Консультація по організації та виконанню самостійної роботи 

студентів, по підготовці до занять, опрацюванню 

рекомендованої літератури 

1 

2.  
Консультація по підготовці до : Теми 5. Аналіз валютних 

операцій та банківських послуг 
1 

3.  
Консультація по підготовці до: Теми 8. Аналіз банківських 

ризиків 
1 

4.  
Консультація по підготовці до: Теми 9. Аналіз фінансової 

стійкості і надійності банку 
2 

Разом годин 5 

Примітка: кількість годин, відведених на консультації: 6% від освітньої програми 

(денна форма навчання), 12% від освітньої програми (заочна форма навчання). 
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РОЗДІЛ 8.   ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

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 інформаційні 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  
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79.Факторний аналіз прибутку  

80.Оцінка ефективності діяльності  

81.Факторний аналіз норми прибутку на капітал  

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  
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РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Основним нормативним документом, що визначає  оцінювання 

сформованих компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та 

оцінювання навчальних досягнень студентів Львівського національного 

університету імені Івана Франка» від 01.03.2013р. із змінами, затвердженими 

наказом ректора від 01.07.2015р. № О-96. Оцінювання здійснюється за 100-

бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою). Відповідно 

до Положення контрольні заходи включають: 

Відповідно до Положення система оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів враховує такі види занять як лекційні,  

семінарські/практичні заняття, виконання самостійної роботи і 

індивідуальної роботи (ІР),  а також модульної контрольної роботи.  

 поточний контроль знань та компетентностей роботи студентів 

включає суму оцінок за семінари/практичні заняття, самостійну та 

індивідуальну роботу (максимальна кількість балів – 50). 

 підсумковий контроль знань та компетентностей студентів 

включає модульну контрольну роботу (максимальна кількість балів– 50). 

 

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 
 

 
 

9.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
СТУДЕНТІВ 

 
Поточний контроль 
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Теми № 

1,2 3 4 5 6 7 8 9      

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 50 100 

 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 

20% від визначених балів за даний вид роботи. Студенти виконують декілька 

видів письмових робіт (есе, індивідуальну роботу). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

довідка про стан здоров’я). 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 
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письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, 

семінарських занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний графік, 

карантин ) навчання може відбуватись в онлайн формі. Студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових 

робіт, передбачених курсом.  

Уся література, яка  викладачем надається виключно в освітніх цілях є без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
 

 

9.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання 

знань студентів 

№ 

п/п 
Види робіт Бали 

рейтингу 

1. Бали поточної успішності за участь у практичних 

заняттях  і критерії оцінки 

Від 0 до 

5 

 повна відповідь на питання, розгорнутий, вичерпний виклад 

змісту питання; повний перелік необхідних для розкриття 

змісту питання категорій та законів; 

 правильне розкриття змісту категорій та законів, 

механізму їх взаємозв’язку і взаємодії; 

 здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки та 

узагальнення, знання історії створення таких теорій та 

еволюції поглядів їх представників; 

 уміння користуватись методами наукового аналізу 

економічних явищ, процесів і характеризувати їх риси та 

форми виявлення; 

 демонстрація здатності висловлення та аргументування 

власного ставлення до альтернативних поглядів на дане 

питання; 

 використання актуальних фактичних та статистичних 

даних, матеріалів останніх подій в економічній та фінансовій 

сфері в країні та за її межами; 

 знання необхідних законів і нормативних матеріалів 

України, міжнародних та міждержавних угод, обов’язкове 

посилання на них під час розкриття питань; 

правильно проведені у повному обсязі розрахункові завдання. 

  

5 

  Порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 

розкриття хоча б одного з пунктів, указаних вище (якщо він 

4 
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потрібний для вичерпного розкриття питання); 

при розкритті змісту в цілому правильно за зазначеними 

вимогами все ж таки студентом допущені помилки під час 

використання цифрового матеріалу, посилання на конкретні 

історичні періоди та факти, неточності у формулюванні 

термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко 

орієнтується і знаходить правильні відповіді; 

незначні неточності у розрахункових завданнях. 

 

 Порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 

розкриття двох з пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні 

для вичерпного розкриття питання); 

одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо 

характеризують критерії щодо 4 балів; 

відповідь малообґрунтована, неповна; 

студент не знайомий з законодавчими матеріалами, 

матеріалами періодичності преси з фінансових та 

загальноекономічних питань; 

студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та 

виправити свої помилки. 

Практична робота зарахована при умові її доопрацювання. 

 

3 

 Порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 

розкриття трьох чи більше пунктів указаних вище (якщо вони 

потрібні для вичерпного розкриття питання); 

одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які 

окремо характеризують критерії 3 балів; 

у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені 

висновки не відповідають загальноприйнятим, хибні; 

характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент 

неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної 

відповіді; 

 допущені грубі помилки і студент не може їх виправити. 

значні неточності у розрахункових завданнях. 

 

2 

 Характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент 

неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної 

відповіді; 

Допущені грубі помилки і студент не може їх виправити. 

Практична робота вимагає повторного відпрацювання. 

 

0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена з теми поряд з 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного 

контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які 

виносяться лише на самостійну роботу контролюється на 
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семінарах та під час підсумкового семестрового контролю. 

 

3. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 10 балів 

 Виконання одного із видів робіт: 

- аналіз наукових публікацій за заданою темою; 

- написання наукової статті; 

- пошук та аналіз банківських статистичних даних; 

- написання рефератів; 

- підготовку доповідей на конференції; 

- виконання конкурсних наукових робіт тощо. 

 

10 

 Робота недостатньо обґрунтована, неповна; 

використані матеріали лише підручника, або застарілі 

матеріали при виконанні: 

- пошуку та аналізі банківських статистичних даних; 

- написанні реферату; 

- підготовці доповідей на конференції. 

 

6 

 Робота виконана не в повному обсязі; 

використані матеріали лише підручника, або застарілі 

матеріали при виконанні: 

- пошуку та аналізі банківських статистичних даних; 

- написанні реферату; 

- підготовці доповідей на конференції. 

 

4 

 Робота виконана не в повному обсязі; 

використані матеріали лише підручника, застарілі матеріали 

при виконанні, робота виконана з порушенням передбачених 

вимог до: 

- пошуку та аналізу банківських статистичних даних; 

- написання реферату; 

- підготовки доповідей на конференції. 

 

2 

 Індивідуальна робота студента не виконана 

 
0-1 

4.  Залік по модулю, контрольна робота 

Критерії оцінювання  50 балів 

1.    Перший рівень - це теоретичні питання, що мають по чотири 

варіанти відповідей, з яких одна є правильною. Завдання з 

вибором   відповіді   вважається   виконаним   правильно,  якщо  в   

картці тестування   записано   тільки   номер   правильної  

відповіді.    

10 

2. Другий   рівень   -  завдання   з визначення терміну.  

Оцінювання завдань другого рівня проводиться: 
10 
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Завдання вважається виконаним, якщо в картці тестування 

записана правильна відповідь. Повна відповідь на питання, яка 

свідчить про тверде засвоєння програмного матеріалу 

Відповідь неповна, безсистемна, має суттєві помилки; вона 

свідчить про те, що студент засвоїв лише основну частину 

програмного матеріалу, у нього виникають труднощі при 

викладенні відповіді на питання 

5 

Студент зовсім не відповідає на поставлене питання або 

відповідає неправильно 
0 

3. Третій рівень  - надання розгорнутої відповіді на питання, 

виконання задачі  

 

30 

Оцінювання завдань третього рівня проводиться: 

Завдання  вирішено повністю з точки зору математичного 

розрахунку хід розв’язання підкріплено правильним теоретичним 

обґрунтуванням та надано розгорнуті висновки  

Питання розкрито досить глибоко й повно, що свідчить про повне 

засвоєння програмного матеріалу; відповідь – на рівні 

самостійних роздумів з елементами творчого мислення, вміння 

здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

робити логічні висновки та узагальнення; здатність висловлювати 

та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на 

певне питання; використовуються фактичні та статистичні дані, 

які потверджують тези відповіді на питання; демонструється 

знання законодавчих та нормативних актів, підручників, 

посібників На теоретичне питання дано вичерпну відповідь. 

15 балів (за 

кожне) 

Завдання вирішено повністю з точки зору математичного 

розрахунку хід розв’язання підкріплено правильним теоретичним 

обґрунтуванням, однак не надано розгорнуті висновки 

Досить повна відповідь на питання, яка свідчить про тверде 

засвоєння програмного матеріалу; демонструється знання 

законодавчих та нормативних актів, підручників, посібників, 

вміле володіння термінологією, елементами економічного аналізу 

10 балів 

Завдання  вирішено повністю з точки зору математичного 

розрахунку хід розв’язання не підкріплено правильним 

теоретичним обґрунтуванням (або підкріплено помилковим 

теоретичним обґрунтуванням) та не надані розгорнуті висновки 

Студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених 

вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені незначні 

помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні 

цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; 

питання викладене недостатньо глибоко, в занадто стислій формі 

5 балів 

Характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка 0 балів 
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складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає 

правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, 

допустивши грубі помилки у змісті відповіді 

Студент  зовсім не відповідає на поставлене питання або 

відповідає неправильно; у відповіді відсутні необхідні докази та 

аргументи; зроблені висновки не відповідають 

загальновизначеним, є помилковими; відповідь містить зайвий 

матеріал, що не відповідає смислу питання і свідчить про 

нездатність студента зрозуміти питання; відповідь є повністю 

ідентичною тексту підручника чи конспекту або повністю 

ідентичною відповіді іншого студента на це ж саме питання 

 

 

 

9.3. Шкала оцінювання успішності студента за результатами 

підсумкового контролю 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 

дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 

задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 

незадовільно  

(без права 

перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за цією шкалою 

відображається у  відомості обліку успішності та іншої академічної 

документації. 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Навчально-методичне та наукове забезпечення системи організації 

навчального процесу з навчальної дисципліни „Аналіз банківської системи” 

включає: 

 

 Державні стандарти освіти 

 Навчальні та робочі навчальні плани 
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 Навчальна програма 

 Робоча програма 

 Опорний конспект лекцій 

 Завдання та методичні вказівки до практичних занять 

 Методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної 

роботи (ІНДЗ) 

 Законодавчі та інструктивно-методичні матеріали 

 Підручники і навчальні посібники 

 

 

РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення студентів. 

Коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами. 

Студентам під час лекцій роздається друкований матеріал, виділяються 

головні висновки з питань, що розглядаються. При читанні лекцій студентам 

даються питання для самостійного обмірковування. Студенти здійснюють 

коментарі самостійно або за участю викладача. 

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність 

якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже 

обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію 

Кейс-метод – розгляд, аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності. 

 

Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання 

з дисципліни 
Методи активізації процесу навчання Практичне застосування навчальних 

технологій 

Проблемні лекції 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток 

логічного мислення студентів, коло питань 

обмежується двома-трьома ключовими 

моментами, використовується досвід 

зарубіжних навчальних закладів. Студентам    

під час лекцій роздається друкований матеріал, 

виділяються головні висновки з питань, що 

розглядаються. При читанні лекцій студентам   

даються питання для самостійного 

розмірковування, на які лектор відповідає сам, 

не чекаючи відповідей студентів. 

Тема 5. Аналіз доходів і витрат банку, 

прибутку та рентабельності  

Проблемні питання: 
1. Показники відносних показників 

прибутковості (рентабельності) діяльності 

банку. 

2. Поняття та показники ефективності 

діяльності банку. 

 

Мозкові атаки 

Мозкові атаки - метод розв'язання 

невідкладних завдань, сутність якого полягає 

в тому, щоб висловити якомога більшу 

кількість ідей за дуже обмежений проміжок 

часу, обговорити і здійснити їх селекцію 

Тема 5. Аналіз банківських ризиків  
Мозкова атака щодо визначення основних 

факторів, які визначають ризиковість 

діяльності банку 
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 Тема 6. Аналіз ліквідності 

Мозкова атака щодо визначення 

ліквідності банку та нових підходів до її 

визначення. 

Кейс-метод 

Кейс-метод - метод аналізу конкретних 

ситуацій, який дає змогу наблизити процес 

навчання до реальної практичної діяльності 

спеціалістів і передбачає розгляд 

виробничих, управлінських та інших 

ситуацій, складних конфліктних випадків, 

проблемних ситуацій, інцидентів у процесі 

вивчення навчального матеріалу 

Тема 9. Аналіз фінансової стійкості і 

надійності банку 

 

Оцінити фінансову стійкість банку на 

основі даних фінансової звітності. 

Встановити можливість надання 

банківського кредиту позичальникам. 

 

РОЗДІЛ 12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет із законодавства України 

стосовно аналізу банківської діяльності 

Ресурси мережі ЛНУ з навчальної 

дисципліни  

„Аналіз банківської діяльності" 

 

1. Верховна Рада України http://zakon.rada.gov.ua/  

2. Банківське законодавство та регуляторна 

діяльність 

https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?ar

t_id=65247&cat_id=36580 

3. Міністерство фінансів України 

http://www.minfm.gov.ua  

4. Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua/control/  

5. Газета «Все про бухгалтерський облік» 

http://www.vobu.com.ua  

6. Газета «Урядовий кур’єр» 

http://www.ukurier.gov.ua/  

7. Журнал «Вісник НБУ» 

https://journal.bank.gov.ua/ 

8. Міністерство фінансів України 

http://www.minfm.gov.ua 

9. Нормативні акти України - законодавство для 

практиків http://www.nau.kiev.ua  

10. Офіційний вісник України 

http://www.gdo.kiev.ua  

11. Інтернет-ресурс «Все про банки України» 

www.uabanker.net  

12. Інтернет-ресурс позабіржової фондової торгової 

системи www.pfts.kiev.ua  

13. Інтернет-ресурс Асоціації українських банків 

www.aub.com.ua  

14. Oсновнi показники діяльності банків України 

[Електронний ресурс].-Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?

art_id=36807  

15. Дані фінансової звітності банків України 

 Програма навчальної 

дисципліни „Аналіз банківської 

діяльності" 

 Робоча програма з 

навчальної дисципліни „Аналіз 

банківської діяльності" 

 Методичні рекомендації до 

проведення практичних занять з 

дисципліни „Аналіз банківської 

діяльності" 

 Методичні рекомендації з 

виконання самостійної роботи 

студента (СРС) 

 Методичні рекомендації  до 

виконання індивідуальної роботи 

студента  

 Засоби діагностики знань 

студентів з навчальної дисципліни  

  

http://zakon.rada.gov.ua/
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&cat_id=36580
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&cat_id=36580
http://www.minfm.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.vobu.com.ua/
http://www.ukurier.gov.ua/
https://journal.bank.gov.ua/
http://www.minfm.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.gdo.kiev.ua/
http://www.uabanker.net/
http://www.pfts.kiev.ua/
http://www.aub.com.ua/
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807
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http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/categor

y?cat_id=6407  

16. Статистика 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?

art_id=65162 

 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=6407
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=6407
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162

