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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами сучасними 
технологіями фінансово-економічного аналізу банківської діяльності, 
закріплення фундаментальних знань, отриманих з попереднього вив-
чення дисциплін, пов’язаних з банківською справою; ознайомлення з 
особливостями функціонування комерційних банків України і вико-
нання ними встановлених економічних нормативів.

Курс конкретизує і поглиблює знання студентів, отримані у про-
цесі вивчення курсів “Гроші та кредит”, “Фінанси”, “Фінансовий ме-
неджмент”, “Банківські операції” та інших.

У процесі навчання студенти повинні освоїти нормативно-мето-
дичні документи (інструкції, положення, методичні вказівки, цирку-
лярні листи тощо), якими користуються працівники Національного 
та комерційних банків України.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни  

“СУЧАСНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО 
АНАЛІЗУ  БАНКІВСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Сучасні технології аналізу активів 
і пасивів банку

1 Критерії, види і методи фінансово-економічного аналізу  
банківської діяльності

2 Послідовність проведення аналізу фінансового стану банку
3 Сучасні технології аналізу активів та пасивів банку
4 Аналіз доходів, витрат та прибутковості

Змістовий модуль ІІ. Аналіз ринку банківської діяльності
5 Аналіз ліквідності та платоспроможності банку
6 Аналіз ризику банківської діяльності
7 Аналіз економічних нормативів комерційних банків
8 Аналіз надійності банку на основі опублікованих звітів.  

Експрес-аналіз фінансового стану банку
9 Аналіз надійності банку на основі рейтингової системи

Разом годин: 54
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ЗМІСТ  
дисципліни 

“СУЧАСНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО 
АНАЛІЗУ  БАНКІВСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ”

Змістовий модуль І. Сучасні технології аналізу активів 
і пасивів банку

Тема 1. Критерії, види та методи фінансово-економічного  
аналізу банківської діяльності

Поняття та значення фінансово-економічного аналізу банківської 
діяльності. Види аналізу діяльності банку. Принципи аналізу бан-
ківської діяльності. Методи аналізу: порівняння, приведення показ-
ників до самостійного виду, використання абсолютних і відносних 
показників, групувань, балансовий, графічний, табличного відобра-
ження аналітичних даних. Методичні підходи до аналізу банківської 
діяльності, джерела аналітичної інформації.

Література [1; 3; 10; 16; 21]

Тема 2. Послідовність проведення аналізу фінансового стану 
банку

Схема аналізу. Мета проведення аналізу. Збирання інформації. 
Первинна обробка даних. Експрес аналіз. Деталізований аналіз. Об-
грунтування прийнятих рішень.

Література [1; 3; 16]

Тема 3.  Сучасні технології аналізу активів та пасивів банку
Аналіз структури активних операцій. Оцінка економічної доціль-

ності і ризику окремих активних операцій. Оцінка частки наданих 
позик відносно залучених банком коштів. Групування кредитних 
вкладень за терміном. 

Склад банківських ресурсів. Функції власного капіталу. Капітал 
першого та другого рівня. Характеристика залучених коштів. Порів-
няльний та капітальний аналіз структури залучених коштів. Групу-
вання коштів на рахунках клієнтів за терміном.

Література [1; 3; 10; 16; 36]

Тема 4. Аналіз доходів, витрат та прибутковості
Відсоткові та безвідсоткові доходи банку. Відсоткові та безвідсо-

ткові витрати банку. Показники дохідності банку: дохід за актива-
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ми, дохід на акціонерний капітал. Аналіз коефіцієнтів ефективності 
діяльності комерційного банку: чистий спред, чиста процентна мар-
жа, інший операційний дохід до загальних доходів, “Мертва крапка” 
дохідності банку.

Література [1; 3; 21; 22]

Змістовий модуль ІІ. Аналіз ринку банківської діяльності

Тема 5.  Аналіз ліквідності та платоспроможності банку 
Поняття ліквідності і платоспроможності банку. Взаємозв’язок по-

нять “ліквідність банку” та “ліквідність балансу”. Чинники, що впли-
вають на ліквідність банку, їх характеристика. Первинні та вторинні 
резерви ліквідності банку. Аналіз платоспроможності банку. Аналіз 
показників ліквідності банку. Політика банку щодо підтримки опти-
мального рівня ліквідності. Планування рівня ліквідності банку.

Література [1; 3; 16; 21; 22]

Тема 6.  Аналіз ризику банківської діяльності
Вплив на банк основних зовнішніх ризиків: законодавчого, техно-

логічного, інфляційного. Класифікація і характеристика банківських 
ризиків: ліквідності, кредитного, валютного, відсоткового, операцій-
ного, капіталу. Аналіз управління кредитним ризиком. Методичні ос-
нови управління відсотковим ризиком. Модель Фішера. Аналіз рівня 
відсоткового ризику.

Література [1; 3; 36; 43]

Тема 7. Аналіз економічних нормативів комерційних банків
Головні напрямки аналізу економічних нормативів. Аналіз по-

казників капіталу банку: мінімальний розмір капіталу банку, міні-
мальний розмір статутного капіталу, платоспроможність, достатність 
капіталу. Аналіз показників ліквідності банку: миттєва ліквідність, 
загальна ліквідність, співвідношення високоліквідних і робочих ак-
тивів. Аналіз показників ризику: максимальний розмір ризику на 
одного позичальника, норматив “великих” кредитних ризиків; мак-
симальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих ін-
сайдерам; максимальний розмір наданих та отриманих міжбанківсь-
ких позик, нормативів інвестування. Аналіз показників відкритої 
валютної позиції уповноваженого банку.

Література [1; 3; 21; 22]
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Тема 8.  Аналіз надійності банку на основі опублікованих 
звітів. Експрес-аналіз фінансового стану

Характеристика опублікованих звітів банку. Методика аналізу: 
система аналітичних коефіцієнтів, оцінка результатів аналізу.

Література [1; 3; 16]

Тема 9.  Аналіз надійності банку на основі рейтингової 
системи

Аналіз ефективності діяльності банку: рентабельність капіталу, 
рентабельність активів, загальна рентабельність банку (модель Гор-
дона). Аналіз ефективності діяльності робітників комерційного бан-
ку. Оцінка результативності та ефективності банківського менедж-
менту на підставі методики Кромонова. Визначення загальної оцінки 
фінансового стану банку за допомогою системи рейтингу “CAMEL”.

Література [1; 3; 16; 21; 43]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

З метою поглиблення вивчення курсу і оволодіння навичками 
практичної роботи в комерційному банку цикл аудиторних занять 
(лекцій і практичних занять) повинен доповнюватися самостійною 
роботою студентів — як в аудиторії при консультації з викладачем, 
так і в позааудиторний час (в бібліотеці чи вдома). Такий підхід до 
вивчення дисципліни дасть можливість студентам більш поглибле-
но і творчо засвоїти курс. Самостійна робота студентів при вивченні 
курсу “Сучасні технології фінансово-економічного аналізу банківсь-
кої діяльності” проводиться за такими формами:

1. Опрацювання лекційного матеріалу та доповнення його деяки-
ми питаннями, поглиблений розгляд проблем, які мають особ-
ливо важливе значення.

2. Підготовка до контрольних робіт та до тестування за темами 
практичних занять.

3. Підготовка до заліку.
Контрольна робота виконується у вигляді реферату на листках 

формату А4. Студент вибирає довільно будь-яку тему реферату з на-
ведених у цій програмі.

Контроль знань студентів проводиться шляхом опитування та 
тестування на практичних заняттях з урахуванням відвідування сту-
дентами лекцій та наявності конспекту лекційного матеріалу.
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Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту, який прохо-
дить у вигляді співбесіди чи письмово.

Протягом вивчення курсу студенти можуть звертатися до викла-
дача за поточними консультаціями.

ТЕМИ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОГО  ОПРАЦЮВАННЯ

1. Критерії, види і методи фінансово-економічного аналізу бан-
ківської діяльності.

2. Послідовність проведення аналізу фінансового стану банку.
3. Сучасні технології аналізу активів та пасивів банку.
4. Аналіз доходів, витрат та прибутковості.
5. Аналіз ліквідності та платоспроможності банку.
6. Аналіз ризику банківської діяльності.
7. Аналіз економічних нормативів комерційних банків.
8. Аналіз надійності банку на основі рейтингової системи. 

ТЕМИ  РЕФЕРАТІВ

1. Банківське кредитування малого та середнього бізнесу: ме-
ханізм і місце у стратегії управління банком.

2. Банківський ринок: його дослідження й аналіз.
3. Вплив грошово-кредитної політики на розвиток реального сек-

тора економіки України.
4. Зміст і мета конкурентоспроможності комерційного банку.
5. Інструменти банківського маркетингу.
6. Інструменти грошово-кредитної політики Центрального банку 

та використання їх в Україні.
7. Комунікаційна стратегія комерційного банку та її інструменти.
8. Кредитний ризик і засоби захисту від нього.
9. Кредитні відносини та їх роль у розвитку агропромислового 

комплексу України.
10. Макроекономічна роль НБУ як фінансового агента уряду.
11. Макроекономічна роль НБУ як органу валютного регулювання 

і контролю.
12. Маркетингова роль комерційного банку.
13. Менеджмент інвестиційного портфеля банку.
14. Менеджмент кредитного портфеля банку.
15. Менеджмент ресурсів комерційного банку.
16. Менеджмент банківських послуг та його розвиток в Україні.
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17. Менеджмент капіталу комерційного банку.
18. Міжбанківський кредитний ринок України: реформування та 

перспективи розвитку.
19. Місце кредитів міжнародних фінансово-кредитних організацій 

у стратегії комерційних банків України.
20. Місце кредитування населення у стратегії управління комер-

ційним банком.
21. Місце та роль кредитних спілок на фінансовому ринку України.
22. Місце фінансового аналізу банку у формуванні його стратегії.
23. Оцінка кредитоспроможності позичальника та її місце у страте-

гії управління комерційним банком.
24. Прибутковість банківської діяльності: аналіз стану і стратегія 

управління.
25. Правова стратегія комерційного банку.
26. Відсоткова політика: роль та місце у стратегії комерційних банків.
27. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні.
28. Роль депозитної політики банку у формуванні банківських ре-

сурсів.
29. Роль довгострокового кредитування інвестиційних проектів 

для економіки України.
30. Система міжбанківських розрахунків в Україні: становлення та 

розвиток.
31. Система міжнародних розрахунків: становлення та розвиток в 

Україні.
32. Становлення та розвиток системи електронного грошового обі-

гу в Україні.
33. Споживче та іпотечне кредитування в Україні.
34. Становлення та розвиток ефективної системи банківського ре-

гулювання та нагляду в Україні.
35. Стратегічне планування у комерційному банку.
36. Стратегія комерційного банку на ринку банківських послуг.
37. Стратегія управління ліквідністю комерційного банку.
38. Управління активами комерційного банку.
39. Управління банківськими ризиками.
40. Стан та перспективи розвитку вексельного обігу в Україні.
41. Управління готівковим обігом в Україні.
42. Управління діяльністю комерційного банку у сфері міжнарод-

них кореспондентських відносин.
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43. Управління діяльністю комерційного банку у сфері розрахун-
ків за імпорт.

44. Управління кредитним ризиком.
45. Управління відсотковим ризиком.
46. Управління валютним ризиком.
47. Управління ліквідністю та дохідністю комерційного банку.
48. Управління пасивами комерційного банку.
49. Управління процесом банківського кредитування.
50. Формування клієнтської бази комерційного банку.
51. Цінова стратегія комерційного банку.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Поняття та значення банківського аналізу.
2. Види аналізу діяльності банку.
3. Предмет та об’єкти аналізу банківської діяльності.
4. Зміст і функції аналізу банківської діяльності.
5. Принципи аналізу банківської діяльності.
6. Методи аналізу банківської діяльності.
7. Джерела аналітичної інформації для проведення аналізу бан-

ківської діяльності.
8. Склад банківських ресурсів.
9. Характеристика залучених коштів банку.

10. Порівняльний та кількісний аналіз структури залучених коштів.
11. Групування коштів на рахунок клієнтів за строком.
12. Аналіз структури активних операцій банку.
13. Оцінка економічної доцільності та ризику окремих активних 

операцій.
14. Оцінка частки наданих позичок відносно залучених банком 

коштів.
15. Групування кредитних вкладень за терміном.
16. Відсоткові та невідсоткові доходи банку.
17. Відсоткові та невідсоткові витрати банку.
18. Поняття прибутковості та рентабельності банку.
19. Визначення та аналіз показників дохідності банку.
20. Політика банку щодо підтримки оптимального рівня ліквідності.
21. Поняття ліквідності та платоспроможності банку.
22. Характеристика факторів, які впливають на ліквідність банку.
23. Первинні та вторинні резерви ліквідності банку.
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24. Визначення та аналіз платоспроможності банку.
25. Визначення та аналіз показників ліквідності банку.
26. Планування рівня ліквідності банку.
27. Аналіз впливу на банк головних зовнішніх ризиків.
28. Класифікація та характеристика головних зовнішніх ризиків.
29. Аналіз кредитного ризику та управління ним.
30. Методичні основи управління відсотковим ризиком.
31. Аналіз рівня відсоткового ризику.
32. Виконання нормативних показників капіталу комерційними 

банками України.
33. Виконання нормативних показників ліквідності комерційними 

банками України.
34. Виконання нормативних показників ризику комерційними 

банками України.
35. Виконання нормативних показників відкритої валютної пози-

ції уповноваженими банками.
36. Аналіз показників рентабельності банку в Україні.
37. Аналіз показників продуктивності праці.
38. Оцінка результативності та ефективності банківського менедж-

менту на підставі методики Кромонова.
39. Система рейтингу “CAMEL”, її загальна характеристика.
40. Система рейтингу “CAMEL” і аналіз капіталу.
41. Система рейтингу “CAMEL” і аналіз якості активів.
42. Система рейтингу “CAMEL” і аналіз ефективності роботи банку.
43. Система рейтингу “CAMEL” і аналіз ліквідності.
44. Система рейтингу “CAMEL” і аналіз менеджменту.
45. Визначення структурного рейтингу комерційного банку за сис-

темою “CAMEL”.
46. Методика проведення аналізу банківської діяльності.
47. Функції власного капіталу банку.
48. Взаємозв’язок понять “ліквідність банку” і “ліквідність балансу”.
49. Капітал першого та другого рівня, його аналіз.
50. Головні напрямки аналізу економічних нормативів комерцій-

них банків в Україні.
51. Послідовність проведення аналізу фінансового стану банку.
52. Аналіз надійності банку на основі опублікованої звітності.
53. Методика проведення експрес-аналізу.
54. Характеристика системи аналітичних коефіцієнтів.
55. Аналіз надійності банку на основі рейтингової системи.
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56. Принципи складання рейтингу.
57. Закордонний досвід рейтингової системи “CAMEL”
58. Показники достатності капіталу за системою “CAMEL” на ос-

нові зарубіжного досвіду.
59. Показники достатності якості активів за системою “CAMEL” на 

основі зарубіжного досвіду.
60. Показники дохідності за системою “CAMEL” на основі зарубіж-

ного досвіду.
61. Показники ліквідності за системою “CAMEL” на основі за-

рубіжного досвіду.
62. Зведений рейтинг “CAMEL”.
63. Рейтинг “Известия”.
64. Аналіз надійності банків НБУ.
65. Підходи до аналізу комерційних банків НБУ.
66. Розподіл активів за ступенями ризику.
67. Аналіз формування резервів.
68. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності банку.
69. Аналіз виконання платіжних зобов’язань банку.
70. Зарубіжний досвід аналізу діяльності банку.
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