
ФІНАНСОВА АНАЛІТИКА БАНКІВСЬКОГО РИНКУ 

 

Мета курсу – вивчення теоретикометодологічних засад та практичних 
питань аналізу банківської діяльності; формування знань про систему 
показників, організацію й аналіз банківської діяльності та виявлення резервів її 
покращення.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Гроші та 
кредит, Фінанси, Фінансовий менеджмент, Банківські операції, Банківська 
система, Економіка підприємства, Фінансова діяльність суб’єктів 
підприємництва тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність здійснювати аналіз та оцінку формування ресурсної 
бази; здатність здійснювати аналіз та оцінку активних операцій банку; здатність 
оцінювати основні ризики банку та небанківських кредитних установ; здатність 
аналізувати фінансові результати діяльності банку; здатність аналізувати та 
оцінювати фінансовий стан комерційного банку; здатність до аналізу та синтезу на 
основі економічних законів, логічних аргументів та перевірених фактів; здатність 
навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже 
наявними; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до 
ефективної комунікації та представлення складної комплексної інформації у стислій 
формі (усно та письмово), використовуючи інформаційно-комунікаційні технології 
та відповідні фінансові та економічні терміни; здатність виконувати прикладні 
дослідження як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера, планування та 
управління часом; здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних 
джерел, здатність працювати як у команді так і автономно; навички міжособистісної 
взаємодії – здатність вчитися і бути сучасно навченим, здатність бути критичним і 
самокритичним, формувати почуття особистої відповідальності, наполегливість, 
гнучкість, енергійність, упевненість в собі, ініціативність; здатність розрізняти 
об’єкти і суб’єкти аналізу, методи та прийоми аналізу банківської діяльності; 
здатність здійснювати аналіз власного капіталу банківської установи; здатність 
вміти аналізувати зобов’язання комерційного банку; здатність розуміти та 
виконувати загальний аналіз активних операцій банку; здатність обґрунтовувати 
методологію і прийоми аналізу кредитних та інвестиційних операцій банку; 
здатність до вивчення та аналізу валютних операцій та банківських послуг 
комерційного банку; здатність застосовувати знання щодо особливостей аналізу і 
оцінки фінансових результатів банку; здатність до вивчення особливостей аналізу 
ліквідності комерційного банку; здатність до оцінки стану ризиків комерційного 
банку; здатність демонструвати знання та практичні навички і вміння щодо 
проведення аналізу і надання оцінки фінансового стану комерційного банку. 

Програмні результати навчання: 



знати: основні поняття та категорії аналізу банківської діяльності, видів аналізу 
банківської діяльності; порядок підходів до аналізу власного капіталу; 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; особливості 
аналізу фінансових результатів банківської установи; особливості загального 
аналізу активних операцій банку; аналіз та методику ліквідності комерційного 
банку; 
вміти: застосовувати методологію і прийоми аналізу кредитних та 
інвестиційних операцій банку; аналізувати валютні операції та банківські 
послуги в комерційному банку; досліджувати ризики комерційного банку; 
провести оцінювання фінансового стану комерційного банку; 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; 
володіти: знаннями методів і прийомів аналізу діяльністю банку, форм 
організації аналітичної роботи в банківській установі, теоретико- 
методологічних засад та практичних питань аналізу банківської діяльності, 
фінансово-господарської діяльності банків; системного підходу до різних видів 
аналізу та виявлення резервів розвитку суб’єкта господарювання з метою 
ефективного використання наявних ресурсів; знаннями та практичними 
навичками і вміннями щодо аналізу зобов’язань банку, особливостей загального 
аналізу активних операцій банку, особливостей аналізу фінансових результатів 
банківської установи, особливостей аналізу та методики ліквідності 
комерційного банку; методичним інструментарієм методики комплексного 
системного аналізу основних фінансових показників діяльності банків з 
урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду. 

Зміст навчальної дисципліни: 
ОСНОВНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Предмет, метод 
та інформаційне забезпечення аналізу діяльності комерційного банку. Роль 
аналізу в управлінні комерційним банком. Предмет, об’єкти, суб’єкти аналізу та 
його завдання. Методи та прийоми аналізу банківської діяльності. Види аналізу 
банківської діяльності. Організація аналітичної роботи в банках Аналіз власного 
капіталу банку. Сутність та види банківського капіталу. Основні підходи до 
аналізу власного капіталу. Оцінка вартості власного капіталу. Статутний 



капітал та порядок його формування. Аналіз резервного капіталу,спеціальних 
фондів і резервів. Аналіз нерозподіленого прибутку як складової власного 
капіталу. Аналіз субординованого капіталу. Аналіз власного капіталу за 
допомогою методу коефіцієнтів. Аналіз зобов’язань банку. Економічна сутність 
зобов’язань банку, завдання аналізу та його інформаційна база. Аналіз динаміки 
та структури зобов’язань банку. Класифікація зобов’язань банку. Аналіз 
структури зобов’язань банку. Аналіз строкових депозитів. Аналіз депозитів до 
запитання. Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні 
ресурсів банку. Аналіз ефективності формування та використання банківських 
ресурсів. Загальний аналіз активних операцій банку. Зміст та завдання аналізу 
активних операцій банку. Горизонтальний та вертикальний аналіз операцій 
банку. Коефіцієнтний аналіз якості активів. Аналіз кредитних, інвестиційних та 
операцій банку з цінними паперами. Значення, завдання та інформаційне 
забезпечення аналізу. Аналіз масштабів і динаміки кредитних вкладень. Аналіз 
оборотності позик. Аналіз погашення виданих позик. Аналіз диверсифікації 
кредитних вкладень. Аналіз структури кредитного портфеля. Оцінки якості 
кредитного портфеля з погляду ризику. Аналіз якості кредитного портфеля 
банку з погляду захищеності від можливих втрат Аналіз дохідності та 
ефективності кредитних операцій. Основні завдання, джерела інформації та 
основні підходи до аналізу. Аналіз структури операцій з цінними паперами. 
Аналіз вартості грошей у часі та дисконтування. Аналіз інфляційного впливу на 
реальну дохідність операцій із ЦП. Критерії альтернативного вибору 
фінансових інвестицій. Аналіз методів оцінки фінансових інвестицій. Аналіз 
дохідності операцій із цінними паперами. 
АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ 
БАНКУ. Аналіз валютних операцій та банківських послуг. Економічна сутність, 
завдання та інформаційна база аналізу. Аналіз масштабів, динаміки та 
структури валютних операцій. Аналіз валютної позиції банку. Аналіз 
кореспондентської мережі банку. Особливості аналізу обмінних операцій. 
Аналіз ефективності валютних операцій. Аналіз розрахунково-касового 
обслуговування клієнтів у національній валюті. Значення, мета, завдання й 
інформаційні джерела аналізу. Аналіз обсягів та динаміки розрахункових і 
касових операцій у національній валюті. Аналіз структури розрахунково-
касових операцій за групами клієнтів, способами надання розрахункових 
документів, видами платіжних інструментів. Аналіз конкурентоспроможності 
банку щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Аналіз тарифів 
банку на розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Аналіз результатів 
здійснення операцій із розрахункового і касового обслуговування. Аналіз 
операцій із банківськими платіжними картками Мета та завдання аналізу 
операцій із банківськими платіжними картками. Інформаційне забезпечення 
аналізу та його види. Показники ефективності операцій з платіжними картками. 
Ризики у сфері карткового бізнесу. Аналіз нетрадиційних банківських послуг. 



Види, мета, завдання та інформаційні джерела. Аналіз трастових операцій. 
Аналіз депозитарних послуг. Аналіз операцій з банківськими металами. Аналіз 
операцій з надання в оренду індивідуальних банківських сейфів Аналіз 
нетрадиційних операцій з дистанційного обслуговування клієнтів. 
Узагальнюючий аналіз нетрадиційних послуг банку. Аналіз доходів і витрат 
банку, прибутку та рентабельності. Значення, завдання та інформаційне 
забезпечення аналізу доходів і витрат банку. Аналіз доходів. Загальний підхід 
до аналізу доходів. Аналіз обсягів, динаміки та структури доходів банку. 
Факторний аналіз доходів. Аналіз і оцінка рівня дохідності банку. Аналіз 
витрат. Загальний підхід до аналізу витрат. Аналіз обсягів динаміки та 
структури витрат. Факторний аналіз витрат. Значення, завдання та інформаційне 
забезпечення аналізу прибутку і рентабельності банку. Загальний аналіз 
прибутку. Аналіз прибутку і рентабельності на мікроекономічному рівні. 
Факторний аналіз прибутку. Оцінка ефективності діяльності. Факторний аналіз 
норми прибутку на капітал. Аналіз фінансової міцності банку за доходом і 
прибутком. Аналіз ефективності діяльності банків на макрорівні. Аналіз 
динаміки та макроекономічних тенденцій прибутків і ефективності. Аналіз 
рентабельності. Аналіз прибутковості окремих банківських продуктів, клієнтів, 
ринків. Аналіз ліквідності комерційного банку. Економічна сутність ліквідності 
банку, мета та завдання аналізу. Аналіз коефіцієнтів ліквідності. Аналіз якості 
активів банку з погляду їх ліквідності Аналіз ресурсної бази банку з позицій 
ліквідності. Аналіз потреби банку в ліквідних коштах. Аналіз банківських 
ризиків. Визначення ризиків та їх класифікація. Оцінка й управління кредитним 
ризиком. Сутність та напрями управління кредитним ризиком. Класифікація 
кредитних ризиків. Факторний аналіз кредитного портфеля на предмет 
ризикованості в цілому. Факторний аналіз кредитного ризику за видами 
класифікованих кредитів. Оцінка управління кредитними ризиками. Аналіз і 
оцінка управління валютним ризиком. Аналіз і оцінка інвестиційного ризику. 
Основні ризики інвестиційної діяльності. Порівняльний аналіз дохідності різних 
видів цінних паперів. Ризик незбалансованої ліквідності відносно доходів. 
Аналіз процентного ризику банку. Методика аналізу дюрації. Аналіз загального 
розміру банківських ризиків. Аналіз і оцінка фінансового стану комерційного 
банку. Значення, завдання та інформаційне забезпечення. Аналіз фінансової 
стійкості. Аналіз ділової активності. Аналіз ліквідності. Аналіз ефективності 
управління. Рейтингові системи оцінки фінансового стану комерційних банків. 
Роль і значення рейтингової оцінки діяльності банків. Рейтингова система 
CAMEL. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 50 годин аудиторних занять і 70 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


