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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни 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 навчальної дисципліни є формування знань про систему показників, 

організацію й аналіз банківської діяльності та виявлення резервів її покращення.  

Основні завдання 

Основні завдання: надання студентам знань про методи і прийоми аналізу 

діяльністю банку, про форми організації аналітичної роботи в банківській установі, вміння 

використовувати результати аналізу для обґрунтування управлінських рішень на всіх рівнях. 

Місце навчальної  дисципліни в навчальному процесі підготовки бакалаврів. 

Навчальна дисципліна вивчається після вивчення курсів «Банківська система», «Економіка 

підприємства», «Фінанси», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва». 

Вимоги до знань та умінь 

 а) знати: характер впливу економічних законів на фінансову та іншу діяльність банку 

в конкретних умовах його функціонування; основні категорії аналізу банківської діяльності; 

види та методи аналізу банківської діяльності; інформаційну базу здійснення аналізу 

банківської діяльності за різними напрямами; методику розрахунку системи показників для 

аналізу діяльності банку; 

 б) уміти: використовувати методи та прийоми аналізу (порівняльний, структурний, 

коефіцієнтний, факторний аналіз тощо); виявляти взаємозв'язок між економічними 

показниками та явищами; визначати систему показників, які необхідні для проведення 

аналізу; виявляти динаміку основних показників фінансово-господарської діяльності, 

з′ясовувати закономірності, причини та фактори, що спричинили вплив на їх розмір і зміну; 

виявляти резерви і напрями зміни стану об'єкта дослідження і формулювати висновки та 

рекомендації за результатами аналізу для вибору та реалізації оптимальних управлінських 

рішень. 

Зміст дисципліни за темами 

Тема 1 Теоретико-методологічні засади аналізу банківської діяльності.  

Тема 2 Аналіз активів банку. 

Тема 3 Аналіз пасивів банку.  

Тема 4  Аналіз доходів і витрат банку.  

Тема 5 Аналіз прибутковості і рентабельності. 

Тема 6 Аналіз ліквідності 

Тема 7  Аналіз банківських ризиків 

Тема 8 Аналіз ділової активності банку. 

Тема 9 Аналіз фінансової стійкості і надійності банку. 

 

Кафедра: фінансів суб’єктів господарювання; 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу лекції, практичні та семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: к.е.н., доц. Смолінська С.Д. 
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