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Статус дисципліни Варіативна компонента ОПП  

Мова викладання  українська 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота  

Підсумковий контроль: залік 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета 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. 

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. 

Завдання дисципліни 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 

Інтегральна компетентність, Інтегральна компетентність (ІК): 



загальні компетентності, 

спеціальні (фахові компетенції) 

ІК – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми в ході професійної 

діяльності у галузі фінансів, банківської справи та 

страхування або у процесі навчання, що передбачає 

застосування окремих методів і положень 

фінансової науки та характеризується 

невизначеністю умов і необхідністю врахування 

комплексу вимог здійснення професійної та 

навчальної діяльності. 
Загальні  компетентності спеціальності (ЗК): 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК05. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

ЗК06. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК10. Здатність працювати у команді.  

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками 

інших професій груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК12 Здатність працювати автономно  
Фахові компетентності спеціальності (СК): 

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку 

банківської установи за допомогою інструментарію 

макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати 

ефективність банківської діяльності  

СК02. Розуміння особливостей функціонування 

сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури. 

 СК03. Здатність здійснювати аналіз банківської 

діяльності.  

СК04. Здатність 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  

СК05. Здатність застосовувати знання 

законодавства у сфері банківського регулювання 

СК06. Здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне забезпечення для 

отримання та обробки даних у банківській сфері 

СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову 

звітність банку. 

 СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та 

брати відповідальність за професійні рішення. 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень 



знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку 

Форми проведення занять Лекції, практичні (семінарські) заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

ПР01. 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  

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи побудови 

банківської системи України, зарубіжних країн та їх 

структури.  

ПР03. Визначати особливості функціонування 

сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури.  

ПР04. Знати механізм функціонування фінансових 

ринків, банківської системи та банку зокрема. 

 ПР05. Вміти використовувати методи, прийоми 

аналізу та інформаційну базу для здійснення аналізу 

банківської діяльності за різними напрямами  

ПР06. Застосовувати відповідні 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.  

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти 

державного та ринкового регулювання діяльності в 

сфері банківської справи.  

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність 

банківських установ та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію.  

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти 

методологію визначення і методи отримання 

економічних даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, розраховувати 

показники, що характеризують стан банківської 

установи.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, використовувати 

набуті знання та навички при аналізі формування 

ресурсів банку, оцінці їх ризиковості, надійності та 

раціональності структури активів. 

ПР17. Визначати та планувати можливості 

особистого професійного розвитку 

Зміст дисципліни  Тема 1. Теоретико-методологічні засади аналізу 

банківської діяльності 

Тема 2. Аналіз власного капіталу банку 

Тема 3. Аналіз зобов’язань банку 

Тема 4. Аналіз кредитних, інвестиційних та 

операцій з цінними паперами 

Тема 5. Аналіз валютних операцій та банківських 

послуг 



Тема 6. Аналіз доходів і витрат банку, прибутку та 

рентабельності 

Тема 7. Аналіз ліквідності 

Тема 8. Аналіз банківських ризиків 

Тема 9. Аналіз фінансової стійкості і надійності 

банку 

Оцінювання результатів 

навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно) та за шкалою ЄКТС, де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

 


