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ПЕРЕДМОВА 

Нині банківська справа є однією з найдинамічніших сфер економіки. Відійшли в минуле 

часи, коли банківський бізнес був порівняно простим та безпечним, а жорстке регулювання 

обмежувало можливості менеджерів щодо прийняття управлінських рішень. Технологічна 

революція, стрімка інфляція, посилення конкурентної боротьби та процеси дерегулювання 

банківської діяльності зумовили формування значно агресивніших стратегій у банківському 

менеджменті, які супроводжуються підвищеною ризиковістю. Через те, що враховувати 

фактори ризику та керувати ними стає значно складніше, погіршується структура активів, 

знижується ефективність операцій, а зрештою може виникнути кризова ситуація. Тому пошук і 

дослідження адекватних методів виявлення та управління ризиками перетворюється на складну 

проблему, яку необхідно вирішувати керівництву кожного банку. 

Дисципліна «Аналіз банківської діяльності» входить до навчального плану підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр зі спеціальності «фінанси банківська 

справа та страхування». Усі рекомендації викладено відповідно до чинних нормативних актів 

Міністерства освіти і науки України, що регламентують підготовку бакалаврів. Методичні 

вказівки структурно виконані згідно навчальній програмі дисципліни «Аналіз банківської 

діяльності».  

Практичні заняття проводяться з метою закріплення теоретичних знань, одержаних під 

час лекційних занять, виконання самостійних та ІНДЗ і набуття практичних навичок 

фінансових розрахунків, аналізу їх результатів, складання висновків та пропозицій стосовно 

отриманих результатів. На практичних заняттях студенти виконують запропоновані їм завдання 

під керівництвом викладача після самостійного вивчення теми, користуючись літературними 

джерелами і конспектом лекцій. 

Виконання задач передбачає аналіз балансового звіту, що дозволяє визначити 

ліквідність, доходність та ступінь ризику окремих банківських операцій, джерела капіталу 

банку та його зобов’язань, структуру їх розміщення, а також аналіз структури, динаміки, якості 

кредитного портфелю банку, вкладень у цінні папери, аналіз доходів і витрат банку, 

банківського прибутку. Таким чином, студенти мають можливість проводити комплексний 

аналіз банківської діяльності. 

Регламентація вимог і задач, визначених методичними вказівками, на думку авторів, 

повинна стимулювати опрацювання основних навичок проведення комплексного аналізу 

діяльності банку з урахуванням творчого підходу до формулювання висновків та рекомендацій 

в рамках чітко визначених загальнообов'язкових вимог до оформлення та порядку звітності за 

результатами самостійної роботи. 
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни «Аналіз банківської діяльності» – 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. 

Завдання 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. 

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти:  

Пререквізити Постреквізити 

Мікроекономіка  Фінансовий аналіз 

Макроекономіка Фінансовий ринок 

Гроші та кредит Інформаційні системи і технології у 

фінансах 

Фінанси Банківський менеджмент 

Фінанси підприємств Виробнича практика 

 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни: 

Загальні компетентності: 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі 

бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, банківська система та страхування). 

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

СК011. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

СК13. Здатність провадити професійну діяльність з фінансів, банківської справи та 

страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 

СК14. Здатність застосовувати новітні наукові та прикладні досягнення фінансів, 

банківської справи та страхування у діяльності підприємств аграрної сфери економіки. 

Програмні результати навчання:  

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
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ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність 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 фінансових систем. 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові 

рішення. 

ПР25. Розуміти особливості реалізації діяльності з фінансів, банківської справи та 

страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 

ПР26. Застосовувати новітні досягнення фінансової науки у практичній діяльності, в тому 

числі – на підприємствах аграрної сфери економіки. иявляти навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових знань. 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ РОБОЧОЮ ПРОГРАМОЮ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

БАНКІВСЬКИХ  РЕСУРСІВ 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади аналізу банківської діяльності 

План  заняття 

1. Предмет, мета та завдання аналізу банківської діяльності. 

2. Методи аналізу та його методичні прийоми. 

3. Класифікація видів аналізу, що застосовується в банках. 

4. Організація аналітичної роботи в банках. Основні етапи аналізу. 
 

Питання до обговорення теми 1 

1. Яку роль відіграє аналіз в управлінні комерційним банком?  

2. Назвіть особливості що властиві банківському аналізу.  

3. Які показники та заходи виступають основними об’єктами аналізу банківської 

діяльності?  

4. З яких складових складається комплексний аналіз банківської діяльності? 

5. Назвіть та поясніть функції, що впливають з аналізу банківської діяльності.  

6. Які методи використовуються для проведення комплексного аналізу банківської 

діяльності?  

7. За якими ознаками класифікуються види аналізу банківської діяльності?  

8. Назвіть та охарактеризуйте принципи які використовуються в процесі організації її 

проведення аналізу банківської діяльності.  

9. Які етапи виділяють в комплексному аналізі банківської діяльності для підвищення 

ефективності функціонування банку? 

Рекомендована література: 11, 2, 3, 4, 5, 6, 15. 

 

Тема 2. Аналіз власного капіталу банку 

 

План  заняття 

1.  Сутність банківського капіталу, значення і завдання аналізу.  

2.  Оцінка вартості власного капіталу банку 

3.  Аналіз власного капіталу за допомогою методу коефіцієнтів. 
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Питання до обговорення теми 2 

1. Що таке банківський капітал та яку роль він відіграє в діяльності банку?  

2. З а якими джерелами утворення класифікується банківський капітал?  

3. Назвіть та поясніть функції власного капіталу комерційного банку.  

4. Охарактеризуйте види власного капіталу за класифікаційними ознаками.  

5. Назвіть основні підходи до аналізу власного капіталу комерційного банку.  

6. Охарактеризуйте способи визначення вартості власного капіталу банку.  

7. Яку методику використовує НБУ для розрахунку регулятивного власного капіталу? 

 8. Поясніть процес формування статутного капіталу створюваного банку та назвіть його 

особливості.  

9. Як здійснюється порядок формування та використання резервного капіталу?  

10. Назвіть етапи аналізу резервного капіталу та резервних фондів.  

11. Охарактеризуйте методику аналізу нерозподіленого прибутку комерційного банку.  

12. Який взаємозв’язок виявляє банк здійснюючи аналіз власного капіталу за допомогою 

методу коефіцієнтів? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 36, 46, 48. 

 
Тема 3. Аналіз зобов’язань банку 

 

План заняття 

1. Аналіз динаміки та структури зобов’язань банку. 

2. Аналіз строкових депозитів та депозитів до запитання. 

3. Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні залучених коштів. 

 

Питання до обговорення теми 3 

1. Дайте визначення зобов’язанням банку та поясніть їх складові елементи.  

2. Назвіть структурні елементи зобов’язань банку.  

3. Яку роль відіграють депозитні операції в діяльності комерційного банку?  

4. Які недоліки мають депозитні операції?  

5. Які джерела інформації використовують банки для аналізу зобов’язань ?  

6. За якою методикою здійснюється аналіз динаміки та структури зобов’язань банку?  

7. За якою схемою класифікують зобов’язання банку за якісним складом?  

8. За якими класифікаційними ознаками класифікують депозити?  

9. Назвіть етапи аналізу структури зобов’язань банку.  

10. За якою системою показників здійснюється аналіз строкових депозитів та депозитів до 

запитання?  

11. Дайте визначення міжбанківському ринку та міжбанківському кредиту.  

12. Назвіть мету аналізу міжбанківського кредиту.  

13. Які коефіцієнти використовуються для аналізу міжбанківських кредитів ?  

14. За допомогою яких показників здійснюється контроль міжбанківських кредитів, 

ефективність використання міжбанківських кредитів ?  

15. Які показники використовуються для оцінювання ефективності та повноти 

використання банком своїх зобов’язань ? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 48. 

 

Тема 4. Загальний аналіз активних операцій банку 

 

План заняття 

1. Зміст та завдання аналізу активних операцій банку. 

2. Горизонтальний та вертикальний аналіз операцій банку. 
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3. Аналіз якості активів. 

 

Питання до обговорення теми 4 

1. Назвіть операції, що відносять до активних операцій комерційних банків.  

2. В яких завданнях конкретизується мета аналізу активів банку?  

3. З яких складових складається інформаційне забезпечення аналізу активів банку?  

4. На які групи підрозділяються активи банку за ступенем ліквідності?  

5. Охарактеризуйте групування, за яким інколи проводять аналіз активів в комерційному 

банку.  

6. Які методики застосовують для загального аналізу активів банку?  

7. З якою метою проводять аналіз динаміки складу й структури дохідних та не дохідних 

активів?  

8. Назвіть методи,які є основою узагальнюючої комплексної оцінки аналізу якості активів.  

9. На які групи за ступенем ризику вкладень та можливості втрати частини їх вартості 

поділяються активи комерційного банку ?  

10. За якими показниками оцінюють достатність високоліквідних активів для 

забезпечення ліквідності комерційного банку та питому вагу високоліквідних активів банку в 

робочих активах? 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. 

 

Тема 5. Аналіз кредитних операцій банку 

 

План  заняття 

1. Аналіз кредитних операцій банку, його завдання та інформаційна база. Класифікація 

кредитів. 

2. Аналіз руху кредитів та якості кредитного портфеля. 

3. Аналіз ефективності кредитних операцій банку. 

 

Питання до обговорення теми 5 

1. Дайте визначення кредитного портфеля банку та назвіть його складові.  

2.  Які завдання передбачає вирішити банк за допомогою аналізу кредитної діяльності?  

3. Назвіть послідовність проведення аналізу кредитних операцій.  

4. Які форми бухгалтерської звітності є інформаційними джерелами для аналізу кредитних 

операцій?  

5. Охарактеризуйте етапи проведення аналізу масштабів і динаміки кредитних вкладень.  

6. Поясніть здійснення аналізу оборотності позик.  

7. Поясніть процес аналізу погашення виданих позик. 

8. З якою метою здійснюється аналіз диверсифікації кредитних вкладень?  

9. Які методологічні підходи використовує банк при аналізі структури кредитного 

портфеля?  

10. Які показники застосовує банк для оцінки якості кредитного портфеля з погляду 

ризику?  

11. Назвіть показники, які розраховує комерційний банк при здійсненні аналізу якості 

кредитного портфеля з погляду захищеності від можливих втрат.  

12. Охарактеризуйте показники аналізу дохідності та ефективності кредитних операцій.  

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 25, 31, 41, 42, 45. 

 

Тема 6. Аналіз операцій банку з цінними паперами 

 

План  заняття 

1. Сутність, завдання та інформаційна база аналізу операцій з цінними паперами 

2. Обов’язкові економічні нормативи інвестування. 

3. Аналіз дохідності операцій із цінними паперами  
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Питання до обговорення теми 6 

1. Які джерела інформації використовує банк для аналізу інвестиційних операцій?  

2. Поясніть механізм здійснення аналізу структури операцій з цінними паперами. 

3. Чим відрізняється методика аналізу вартості грошей у часі та дисконтування від аналізу 

інформаційного впливу на реальну дохідність операцій з цінними паперами?  

4. Назвіть та обґрунтуйте критерії для вибору інвестиційного проекту.  

5. Які методи використовуються для оцінки фінансових інвестицій?  

6. Перелічити та охарактеризувати показники, які використовують банки для аналізу 

оцінки дохідності операцій з цінними паперами 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 30, 45. 

 

Тема 7. Аналіз валютних операцій банку 

 

План  заняття 

1. Економічна сутність валютних операцій та завдання аналізу. 

2. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій. 

3. Аналіз валютної позиції банку. 

 

Питання до обговорення теми 7 

1. Дайте визначення валютним цінностям та валютним операціям.  

2. За якими напрямами здійснюється групування валютних операцій?  

3. Назвіть мету та основні завдання аналізу валютних операцій.  

4. Поясніть механізм аналізу масштабів, динаміки та структури валютних операцій.  

5. Як здійснюється аналіз валютних пасивів банку?  

6. Назвіть елементи оцінювання валютної позиції банку та операцій.  

7. Як банківська установа проводить аналіз кореспондентської мережі банку?  

8. Поясніть особливості аналізу обмінних операцій та аналізу ефективності валютних 

операцій. 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 45. 

 

Тема 8. Аналіз інших активно-пасивних операцій 

 

План  заняття 

1. Аналіз лізингових операцій банку. 

2. Аналіз факторингових операцій банку. 

3. Аналіз форфейтингових операцій банку. 

 

Питання до обговорення теми 8 

1. Які показники характеризують масштабність лізингових операцій для банку? 

2. Розкрийте основні напрями аналізу економічної ефективності лізингових операцій. 

3. Як розраховується чистий кредитний ризик за операціями фінансового лізингу? 

4. Якими показниками оцінюється якість портфеля факторингових кредитів? 

5. Який економічний зміст має індекс  форфейтингу? 

6. Як розраховується норма мінімальних обов’язкових резервів? 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 22, 25, 31, 32, 33, 36, 47. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА 

ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ 

Тема 9. Аналіз доходів та витрат банку 

 

План заняття   

1. Завдання аналізу доходів та витрат комерційного банку. 

2. Аналіз доходів банку. 

3. Аналіз витрат комерційного банку. 

 

Питання до обговорення теми 9 

1. Назвати завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів та витрат.  

2. Охарактеризуйте загальний підхід до аналізу доходів.  

3. За якою методикою здійснюється аналіз обсягів динаміки та структури доходів банку? 

4. Пояснити аналіз доходів за допомогою факторів та виявити, як вони впливають на зміну 

величини отриманих доходів.  

5. Як здійснюється аналіз і оцінка рівня дохідності банку?  

6. За якою методикою здійснюється аналіз витрат банківської установи?  

7. В чому заклечається методика загального аналізу прибутку та факторний аналіз 

прибутку?  

8. Назвати та обґрунтувати показники, що характеризують прибутковість банку.  

9. На яких видах витрат ґрунтується аналіз фінансової міцності банку за доходом і 

прибутком?  

10. За якими показниками здійснюється аналіз рентабельності банківської діяльності? 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 28. 

 

Тема 10. Аналіз прибутку та рентабельності банку 

План заняття 

1. Загальний аналіз прибутку банку. 

2. Факторний аналіз прибутку 

3. Оцінка ефективності діяльності банку 

 

Питання до обговорення теми 10 

1. Від яких факторів залежить прибутковість і фінансові результати банку? 

2. Які показники характеризують ефективність поточної діяльності банку? 

3. Які показники прибутку банку існують? 

4. За якою формулою визначається необхідний рівень ресурсів, що забезпечує беззбиткову 

роботу банку? 

5. Як розрахувати необхідний рівень умовно--постійних витрат, що забезпечує 

беззбиткову роботу банку? 

6. Що таке «дохідність» банку і якими показниками вона характеризується? 

7. Які показники рентабельності можна розрахувати за даними управлінського обліку? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 29. 

 

Тема 11. Аналіз ліквідності банку 

 

План заняття 

1. Економічна сутність ліквідності банку. 

2. Коефіцієнтний аналіз ліквідності комерційного банку. 

3. Аналіз якості активів банку з погляду їх ліквідності. 

4. Аналіз ресурсної бази банку з позицій ліквідності. 

5. Аналіз потреби банку в ліквідних коштах. 
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Питання до обговорення теми 11 

1. Назвати мету та завдання аналізу ліквідності банку.  

2. За якими коефіцієнтами здійснюється аналіз коефіцієнтів ліквідності?  

3. Як проводиться аналіз якості активів банку з погляду їх ліквідності?  

4. Пояснити методику здійснення аналізу ресурсної бази банку з позиції ліквідності.  

5. На яких засадах у практичній діяльності проводиться аналіз потреби банку в ліквідних 

коштах?  

6. Назвати основні етапи застосування методу фондового пулу.  

7. На які групи поділяють банківські пасиви при використанні методи структурування 

фондів?  

8. Які коефіцієнти ліквідності додатково використовуються в процесі аналізу ліквідності?  

9. Охарактеризуйте основні етапи оперативного аналізу розриву ліквідності та визначення 

потреби в ліквідних коштах.  

10. Як виконується аналіз ліквідних активів комерційного банку? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 29, 48. 

 

Тема 12. Аналіз банківських ризиків 

 

План заняття 

1. Визначення ризиків та їх класифікація. 

2. Оцінка й управління кредитним ризиком. 

3. Аналіз і оцінка управління валютним ризиком. 

4. Аналіз і оцінка інвестиційного ризику. 

5. Аналіз процентного ризику банку. 

6. Аналіз загального розміру банківських ризиків. 

7. Аналіз кредитного ризику в кредитуванні аграрних підприємств. 

 

Питання до обговорення теми 12 

1. За якими ознаками класифікується ризики комерційного банку?  

2. Які ризики забезпечують дослідження банківської діяльності на різних рівнях 

управління?  

3. За якими напрямами класифікуються кредитні ризики?  

4. На які класи поділяються позичальники комерційного банку?  

5. Пояснити механізм факторного аналізу кредитного портфеля на предмет ризикованості 

в цілому.  

6. Як здійснюється аналіз кредитного ризику за видами класифікованих кредитів?  

7. Пояснити методику оцінки управління кредитними ризиками.  

8. Як створюється система оцінки валютного ризику?  

9. Назвати та пояснити основні етапи здійснення аналізу та оцінки інвестиційного ризику.  

10. Виокремити та пояснити етапи аналізу процентного ризику банку.  

11. Для яких цілей використовується банком методика аналізу дюрації ? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 29, 48, 49. 

 

Тема 13. Оцінка фінансового стану банку 

 

План заняття 

1. Аналіз фінансової стійкості комерційного банку. 

2. Аналіз ділової активності банку. 

3. Аналіз ліквідності. 

4. Аналіз ефективності управління банком. 

5. Рейтингові системи оцінки фінансового стану комерційних банків. 
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Питання до обговорення теми 13 

1. Які коефіцієнти розраховує комерційний банк, щоб охарактеризувати фінансову 

стійкість банку?  

2. Як комерційний банк проводить аналіз ділової активності?  

3. Які коефіцієнти використовує комерційний банк для аналізу ліквідності?  

4. Яким алгоритмам розрахунку користується комерційний банк для здійснення аналізу 

ефективності управління?  

5. Назвати та охарактеризувати рейтингові системи оцінки фінансового стану 

комерційного банку.  

6. Пояснити складові рейтингові системи CAMEL та як можна оцінити деякі її 

компоненти за даними фінансової звітності. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 26, 28, 32, 40, 43, 44, 48. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ ЛЕКЦІЙ КУРСУ 

 

За матеріалами оприлюдненої інформації Національного банку України про діяльність 

вітчизняних банків з сайту www.bank.gov.ua необхідно обрати один із банків і на основі 

фінансової звітності і приміток до неї, побудувати і заповнити аналітичні таблиці, де 

вирахувати значення показників, а також у висновках викласти власну думку про відповідну 

фінансову ситуацію у досліджуваному банку. 

Завдання 1. Проаналізувати активи комерційного банку в динаміці та за структурою 

(табл. 1). Оцінку загальних активів дати з огляду на рейтинг у групі банків і в банківській 

системі.  

Таблиця 1 

Аналіз  загальних активів  банку 

№ Показник Форма За минулий 

 рік 
За звітний  

рік 
Відхилення   

     (+, –) % 

1. Грошові кошти 

та їх еквіваленти  

Форма1     

2. Торгові цінні папери  Форма1     

3. Кошти в інших банках  Форма1     

4. Цінні папери на продаж  Форма1     

5. Високоліквідні активи  Рядок 

1+2+3+4 

    

6. Кредити та заборгованість 

клієнтів  

Форма 1     

7. Інвестиційна нерухомість Форма 1     

8. Довгострокові вкладення до 

асоційованих компаній та 

дочірніх установ 

Форма 1 

 

    

9. Кредитно-інвестиційний Рядок     

http://www.bank.gov.ua/
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портфель  6+7+8 

10. Основні засоби і нематеріальні 

активи 

Форма1     

11. Інші фінансові активи  Форма 1     

12. Інші активи Форма 1     

13. Усього активів Форма 1     

14. Ранг у групі  банків      

15. Ранг у рейтингу банків      

 

Висновки_______________________________________________________________ 

 

Завдання 2. Погодити кожну статтю зі стовпця «Методи аналізу» з відповідним 

призначенням методу шляхом внесення літер. 

Методи аналізу: 

1. Метод порівнянь. 

2. Балансовий метод. 

3. Сальдовий метод. 

4. Розрахунок середніх та відносних показників. 

5. Метод групувань. 

 

Призначення: 

А. Дозволяє шляхом систематизації даних балансу розібратися в сутності, причинах 

виникнення і наслідках явищ і процесів, які аналізуються. 6 

Б. Використовуються для виявлення закономірностей досліджуваних процесів, коли 

необхідно виділити загальні ознаки з сукупності і усунути випадкові, відображають загальні 

кількісні властивості явищ; згладжують відмінності. 

В. Полягає у встановленні рівноваги між декількома однорідними і взаємопов'язаними 

показниками з метою виявлення значення одного з них за умови відомих значень інших. 

Г. Застосовується, коли відомий вплив усіх чинників на відхилення аналізованого 

показника, окрім одного, а прямий розрахунок впливу цього чинника викликає ускладнення. 

Д. Дозволяє визначити причини і ступінь впливу динамічних змін і відхилень по статтях 

балансу на ліквідність банку, прибутковість його операцій, а також виявити резерви 

підвищення ефективності діяльності. 

 
Завдання 3. Здійснити аналіз величини активів банку з урахуванням коефіцієнтів їх 

ризиків (таблиця 2). 

Таблиця 2 

Аналіз ефективності активних операцій 

№ Показник За минулий 

 рік 
За звітний  

рік 
Відхилення 

(+, –) (%) 

1. Дохід від кредитних операцій     

2. Середні активи     

3. Середні кредитні вкладення     

4. Витрати на залучення ресурсів      
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5. Прибуток від кредитних операцій     

6. Всього доходів банку     

7. Доходність кредитних операцій      

8. Рентабельність кредитних операцій      

9. Прибутковість кредитних операцій     

Висновки_______________________________________________________________ 

Завдання 4. Використовуючи дані балансу банку, підрахувати суму власного 

капіталу банку, провести аналіз структури капіталу банку (таблиця 3). 

Таблиця 3 

Аналіз структури капіталу банку 

Статті пасиву За минулий 

 рік 
За звітний  

рік 
Відхилення 

тис. 

грн 
% 

тис. 

грн 
% (+,–) % 

1. Статутний капітал (СФ) (гр. 500) 

У тому числі 

 - несплачений СК (5001) 

      

Емісійні різниці (501) 

Фонди та загальні резерви (502) 

У тому числі: 

- резервні фонди (5020) 

- загальні резерви (5021) 

      

4. Нерозподілений прибуток (503, 504)       

5. Усього капітал 1-го рівня (основний)       

6.Резерви під стандартну заборгованість 

інших банків та клієнтів 
      

7. Результат переоцінки статутного капіталу       

8. Результат переоцінки основних засобів       

9. Прибуток поточного року       

10. Усього капітал 2-го рівня (додатковий)       

11. Усього капітал-брутто  100  100   

12. Субординований капітал (366)       

13. Відрахування загальні 

У тому числі: 

- акції у портфелі банку на продаж та 

інвестиції, які випущені банком; 

- інвестиції в капітал інших банків у розмірі 

10 % і більше їх статутного капіталу та в 

дочірні установи; 

- кошти, вкладені в інші банки на умовах 

субординованого боргу 

      

14. Регулятивний капітал (чистий капітал 

банку) 
      

 
Висновки_______________________________________________________________ 

Завдання 5.  Здійснити оцінку власного капіталу банківської установи (таблиця 4). 
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Таблиця 4 

Аналіз власного капіталу банку 

№ Показник Період Відхилення 

За минулий 

 рік 
За звітний  

рік 
(+, –) (%) 

1. Регулятивний капітал     

2. Норматив достатності власного 

капіталу 

    

3. Норматив адекватності 

регулятивного капіталу 

    

4. Норматив достатності власного 

регулятивного капіталу 

    

5. Коефіцієнт захищеності 

власного капіталу банку 

    

6. Рентабельність капіталу     

7. Мультиплікатор капіталу     

Висновки_______________________________________________________________ 

 

Завдання 6. Використовуючи дані балансу банку зробити комплексний аналіз статутного 

капіталу комерційного банку за останні досліджувані роки (таблиця 5). 

Таблиця 5 

Аналіз статутного капіталу банку 

 

Висновки_______________________________________________________________ 

 

Завдання 7. Проаналізувати нарощення банком власного капіталу (табл. 6). Звернути увагу 

на ранги банку за обсягом статутного і власного капіталу у групі банків та банківській системі, 

відповідність власного капіталу вимогам наглядових органів НБУ.  

 

 

 

Таблиця 6 

Показник 

За минулий 

 рік 
За звітний  

рік 
Відхилення 

 (+,–) 

1. Несплачена сума СК акціонерами банку    

2. Фактично сплачений статутний капітал    

3. Процент сплати статутного капіталу (ряд. 2 : ряд. 1) 
   

4. Статутний капітал на 1 грн. кредитних вкладень 
   

5. СК на 1 грн. власних коштів (капіталу)    

6. СК на 1 грн. залучених коштів    

7. СК на 1 грн. запозичених коштів    

8. СК на 1 грн. зобов’язань банку    

9. СК на 1 грн. валюти балансу    

10. СК на одного акціонера    

11. Кількість акціонерів    

12. Номінальна вартість однієї акції    

13. Частка однієї акції в загальній сумі СК    
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Динаміка складових власного капіталу банку, тис грн 

 

№ Показник Форма За минулий 

рік 
За звітний 

рік 
Відхилен-

ня, (+, –) 

1. Статутний капітал Форма1    

2. Капіталізовані дивіденди Форма1    

3. Акції, викуплені в акціонерів Форма1    

4. Емісійні різниці Форма1    

5. Резерви Форма 1    

6. Переоцінка основних засобів Форма 1    

7. Нерозподілений прибуток Форма 1    

8. Разом власного капіталу Форма 1    

9. Офіційний курс гривні до євро     

10. Власний капітал, євро Рядок 8 / 

рядок 9 

   

11. Власний капітал за вимогами НБУ, 

євро 

    

Висновки_______________________________________________________________ 

Завдання 8. Проаналізувати зобов'язання комерційного банку в динаміці та за структурою 

(табл. 7). Дати оцінку загальних зобов'язань з огляду на рейтинг у групі банків і в банківській 

системі.  

Таблиця 7 

Динаміка складових зобов'язань банку, тис грн 

№ Показник Форма За минулий рік За звітний рік Відхилення

,  

 грн % грн % (+, –) % 

1. Боргові цінні папери Форма1       

2. Кошти клієнтів Форма1       

3. Інші залучені кошти  Форма1       

4. Депозити банку сума Рядок 2+3       

5. Боргові цінні 

папери, емітовані банком 

Форма1       

6. Інші фінансові зобов’язання сума Форма 1       

7. Інші зобов'язання Форма 1       

8. Усього зобов'язань сума Форма 1       

9. Усього активів Форма 1  100  100   

10. Ранг у групі банків     

11. Ранг у рейтингу банків     

 

Висновки_______________________________________________________________ 

 

Завдання 9. Здійснити аналіз масштабів діяльності банку щодо залучення зовнішніх 

джерел фінансування своєї діяльності (табл.8). 
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Таблиця 8 

Аналіз динаміки та масштабів депозитної діяльності банку 

№ Показник За минулий 

рік 

За звітний 

рік 

Відхилення 

(+, –) (%) 

1. Зобов’язання банку, тис грн     
2. Капітал банку, тис грн     
3. Валюта балансу банку, тис грн     
4. Частка зобов’язання в валюті балансу банку,%     
5. Співвідношення зобов’язань та капіталу      

(коефіцієнт фінансового важеля) 
    

 

Висновки_______________________________________________________________ 

 

Завдання 10. Здійснити аналіз відносної витратності депозитів (табл. 9). 

Таблиця 9 

Аналіз відносної вартості депозитів 

№ Показник За минулий 

рік 

За звітний 

рік 

Відхилення 

(+, –) (%) 

1. Залишки депозитів на початок періоду     
2. Залишки депозитів на кінець періоду     
3. Середній залишок депозитів за період     
4. Сплачені проценти за депозитами     
5. Витратність строкових депозитів     

 

Висновки_______________________________________________________________ 

 

Завдання 11. За даними балансу банку проаналізувати ступінь залежності 

комерційного банку від МБК. Розрахувати коефіцієнти рефінансування (табл. 10). 
Таблиця 10 

Аналіз відносної вартості депозитів 

Показник 
Попередній 

період 

Звітний 

період 

Відхилення 

(+, –) 

1. Загальна сума міжбанківських кредитів 

отриманих, усього – у тому числі від 

НБУ 

   

2. Загальна сума кредитних вкладень    

3. Загальна сума міжбанківських кредитів 

виданих 

   

4. Загальний обсяг зобов’язань банку    

5. Розмір капіталу банку (брутто)    

6. Статутний капітал    

7. Валюта балансу    

8. Питома вага МБК у зобов’язаннях 

Банку  
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(1 : 4) 

9. Питома вага МБК у валюті балансу (1 

:7) 
   

10. Співвідношення МБК отриманих до 

МБК виданих (1 : 3) 

   

11. Співвідношення МБК отриманих і 

кредитних вкладень 

   

12. Співвідношення МБК отриманих і 

капіталу банку 

   

13. Співвідношення МБК отриманих 

до 

статутного капіталу 

   

 

Висновки_______________________________________________________________ 
 

Завдання 12. Здійснити аналіз ефективності використання сукупних зобов’язань 

банку(табл.11). 

Таблиця 11 

Аналіз ефективності та повноти використання ресурсної бази 

№ Показник 
Попередній 

період 

Звітний 

період 

Відхилення 

(+, –) (%) 

1. Дохідні активи     

2. Платні пасиви     

3. Сукупні зобов’язання     

4. Коефіцієнт використання платних пасивів      

5. Коефіцієнт використання зобов’язань     

Висновки_______________________________________________________________ 

 

Завдання 13. Використовуючи дані балансу банку виконати аналіз обсягів, динаміки та 

структури активів банку у звітному, базисному періодах та їх зміни за формою таблиці 12: 

Таблиця 12 

Аналіз обсягів, динаміки та структури активів банку 

Статті пасиву За минулий 

 рік 

За звітний  

рік 
Відхилення 

тис. грн % тис.грн % (+,–) % 

І. Активи, що приносять дохід) 

1. Кредити, всього (видані кошти): 

– короткострокові юридичним особам 

– довгострокові юридичним особам 

– довгострокові фізичним особам 

– кредити в інвалюті юридичним особам   

– кредити в інвалюті фізичним особам 

– міжбанківські кредити 

– прострочені кредити 

– пролонговані кредити 

      

2. Високоризиковані вкладення і участь:       
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– цінні папери, паї, акції, придбані банком 

– факторинг 

– лізинг 

– участь у господарській діяльності інших 

підприємств 

3. Разом дохідних (ряд. 1 + ряд. 2)       

II. Активи, що не приносять доходу 
4. Грошові кошти в касі в національній валюті        
5. Грошові кошти в касі в інвалюті       
6. Кореспондентські рахунки в інших банках: 
– у національній валюті 
– в інвалюті 

      

7. Безпроцентні кредити       
8. Капіталізовані активи 
– основні засоби 
– нематеріальні активи 
– незавершені капітальні вкладення 

      

9. Господарські й малоцінні матеріали       
10. Дебітори       
11. Інші активи 

– міжфілійні обіги 

– валютна позиція банку 

– затрати майбутніх періодів 

– нараховані, але не сплачені затрати 

      

12.Збитки       
13. Разом активи, що не приносять доходу (з 

ряд. 4 по ряд. 12 включно) 
      

14. Усього активів (ряд. 3 + ряд. 13)       

Висновки_______________________________________________________________ 

Завдання 14. На основі даних попередньої задачі зробити факторний аналіз зміни 

коефіцієнта дохідності активів за формою (табл. 13): 

 Таблиця 13 
Коефіцієнт дохідності активів 

Показник 
Формула 

розрахунку 

Розрахунок 

значення 

показника 
І. Коефіцієнт дохідності активів Дохідні активи 

Разом активи 

 

Зміна коефіцієнта дохідності –  

У тому числі за рахунок:   

–- зміни дохідних активів 

 

 

– загальної суми активів 

Зміна дохідних 

активів 

Разом активи 

Зміна активів 

Разом активи 

 

Висновки_______________________________________________________________ 

Завдання 15. На основі наведених даних зробити аналіз динаміки і структури кредитного 

портфеля банку та визначити його питому вагу у загальній сумі активів (табл. 14). Зробити 

порівняльний аналіз та відповідні висновки. 
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Таблиця 14 

Аналіз динаміки і структури кредитного портфеля банку 

№ Показник Форма За минулий 

 рік 

За звітний  

рік 

Відхилення 

(+, –) (%) 

1. Кредитні вкладення, тис. грн Форма1     

 – питома вага, % (до валюти 
балансу)      

 У тому числі:      

 – короткострокові, тис. грн Примітки до 
фін. звітності 

    

 – питома вага, %      

 – прострочені, тис. грн Примітки      

 – питома вага, %      

 – пролонговані, тис. грн Примітки      

 – питома вага, %      

 – МБК, тис. грн Примітки      

 –  питома вага, %      

2. Валюта балансу, тис. грн Форма1     

Висновки_______________________________________________________________ 

Завдання 16. За даними Приміток до фінансової звітності банку проаналізувати зміну 

галузевої структури кредитних вкладень (табл. 15).  

Таблиця 15 

Аналіз галузевої структури  кредитних вкладень 

Показник За минулий  рік За звітний  рік Відхилення 

тис. грн % тис. грн % (+, –) % 

Кредитні вкладення, тис. грн       

У тому числі в: 
–  промисловість 

      

– с/господарство       

– торгівлю       

– паливно-енергетичний 
комплекс 

      

– будівництво       

– транспорт       

– інші галузі       

Валюта балансу, тис. грн       

 

Висновки_______________________________________________________________ 

 

Завдання 17. За даними Приміток до фінансової звітності банку розрахувати та 

проаналізувати структуру кредитного портфеля за термінами розміщення (табл. 16). 
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Таблиця 16 

Аналіз структури кредитного портфеля банку за термінами розміщення 

Показник За минулий  рік За звітний  рік Відхилення 

тис. грн % тис. грн % (+, –) % 

Кредити короткострокові – 
всього, тис. грн 

      

У тому числі:  

– до 31 дня 
      

– від 1 до 3 місяців       

– від 3 до 6місяців       

– від 6 до 12 місяців       

Кредити довгострокові ( >12 

місяців) 
      

Валюта балансу, тис. грн       

 

Висновки_______________________________________________________________ 

 

Завдання 18. Здійснити загальну оцінку динаміки витрат банку (табл.17). 

Таблиця 17 

Загальна оцінка динаміки витрат банку 

№ Показник Форма За 

минулий  

рік 

За 

звітний  

рік 

Відхилення 

(+, –) (%) 

1. Витрати банку Форма 2     

2. Доходи банку Форма 2     

3. Коефіцієнт дієздатності  ряд.1/ ряд. 2     

4. Коефіцієнт режиму економії Ке     

 

Висновки_______________________________________________________________ 

 

Завдання 19. Обчислити основні показники, що характеризують прибутковість банку 

(табл.18). 

Таблиця 18 

Аналіз ефективності діяльності банківської установи 

№ Показник За минулий  

рік 

За звітний  

рік 

Відхилення 

(+, –) (%) 

1. Рентабельність капіталу      

2. Рентабельність активів      

3. Рентабельність витрат      

4.  Чистий спред      

5. Чиста процентна маржа      

 

Висновки_______________________________________________________________ 
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Завдання 20. Дати оцінку узагальненим показникам фінансового стану на основі вихідних 

даних фінансової звітності банку і розвитку банку (табл. 19). 

Таблиця 19 

Динаміка основних показників роботи банку 

№ Показник Форма За 

минулий  

рік 

За 

звітний  

рік 

Відхилення 

(+, –) (%) 

1. Чисті активи Форма 1     

2. Зобов'язання  Форма 2     

3. Капітал  Форма 2     

4. Фінансовий результат Форма 2     

5. Прибутковість статутного 

капіталу 

Форма 2 

Форма 1 
    

6. Прибутковість чистих активів Форма 2 

Форма 1 
    

 

Висновки_______________________________________________________________ 

 

Завдання 21. За даними балансу досліджуваного банку розрахувати показники 

прибутковості (табл.20):  

1) процентну маржу ПМ;  

2) чистий спред ЧС;  

3) чисту процентну маржу ЧПМ. 

Таблиця 20 

Баланс банку 

Активи Пасиви 

Показник Сума млн грн Середня  

ставка у % 

Показники Сума 

млн грн 

Середня 

ставка у % 

Кредити   35 Строкові депозити  22 
Цінні папери  28 Депозити ін. банків  18 
Ін. працюючі 

активи 

 27 Кошти до запитання  22 

Непрацюючі 

активи 

 – Капітал  – 

Висновки_______________________________________________________________ 

 

Завдання 22. Проаналізувати показники ліквідності та активності роботи банку на 

фінансовому ринку на основі вихідних даних фінансової звітності банку (табл. 21).  

Таблиця 21 

Динаміка ліквідності та розвитку банку 

№ Показник За минулий  

рік 

За звітний  

рік 

Відхилення 

(+, –) (%) 

1 2 3 4 5 6 

1. Високоліквідні активи     

2 Кредитно-інвестиційний портфель     

3 Чисті активи     

4 Кошти банків     

5 Основні засоби і нематеріальні 

активи 
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6 Депозити банку     

7 Основний капітал банку     

8 Власний капітал банку     

9 Частка високоліквідних активів у 

чистих активах, % 

    

10 Відношення коштів кредитно-

інвестиційного портфеля до 

депозитів і отримання коштів 

від інших банків 

    

11 Відношення коштів банків і 

депозитів до власного капіталу, % 

    

12 Частка коштів банків і депозитів у 

зобов'язаннях банку, % 

    

13 Частка основних засобів і 

нематеріальних активів у чистих 

активах банку, % 

    

14 Рівень чистих активів на одну 

гривню власного капіталу, грн 

    

15 Рівень основного капіталу 

на одиницю активів, % 

    

Висновки_______________________________________________________________ 

 

Завдання 23. Розрахувати коефіцієнти ділової активності в частині активів на основі 

вихідних даних фінансової звітності банку (табл. 22). За результатами розрахунків зробити 

висновки. 

Таблиця 22 

Динаміка коефіцієнтів ділової активності в частині активів банку 

№ Показник За 

минулий  

рік 

За 

звітний  

рік 

Відхилення 

(+, –) (%) 

1. Активи загальні     

2. Активи доходні     

3. Кредитний портфель      

4. Вкладення в цінні папери і в паї 

асоціативних компаній 

    

5. Прострочені безнадійні кредити     

6. Коефіцієнт дохідних активів     

7. Коефіцієнт кредитної активності інвестицій 

у кредитний портфель 

    

8. Коефіцієнт загальної інвестиційної 

активності в цінні папери і пайову участь  

    

9. Коефіцієнт інвестицій у дохідних активах     

10 Коефіцієнт проблемних кредитів     

Висновки_______________________________________________________________ 
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Завдання 24. Розрахувати коефіцієнти фінансової стійкості банку на основі вихідних 

даних фінансової звітності банку (табл.23). За результатами розрахунків зробити висновки. 

Таблиця 23 

Динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості банку 

№ Показник За 

минулий  

рік 

За 

звітний  

рік 

Відхилення 

(+, –) (%) 

1. Власний капітал     

2.  Засновницький (акціонерний )капітал     

3. Залучені кошти     

4. Активи загальні     

5. Активи дохідні     

6. Активи недохідні     

7. Активи капіталізовані     

8. 1.Коефіцієнт надійності      

9. 2.Коефіцієнт «фінансового важеля»      

10. 3.Коефіцієнт участі власного капіталу у 

формуванні активів) 

    

11 4.Коефіцієнт захищеності власного 

капіталу  

    

12. 5.Коефіцієнт захищеності дохідних активів 

власним капіталом  

    

13. Коефіцієнт мультиплікатора капіталу     

Висновки_______________________________________________________________ 

 

Завдання 25. За даними досліджуваного банку проаналізувати зміну темпів зростання 

продуктивності праці банківських працівників та середньої заробітної плати. Розрахувати як 

вплинуло їх співвідношення на зміну загальних витрат банку (табл. 24). 

Таблиця 24 

Аналіз продуктивності праці банківських працівників 

 

Висновки_______________________________________________________________ 
 

Завдання 26. За даними фінансової звітності банку та даними попередньої задачі 

проаналізувати основні показники витратності банку (табл. 25). 

 

Показник 
За минулий  

рік 

За звітний  

рік 
Темп 

зростання, % 

Дохід банку, всього тис. грн.    

Середньооблікова чисельність працівників банку    

Середньорічна заробітна плата на одного 

працівника, грн   
 

Загальні витрати банку на заробітну плату    

Загальні витрати банку, всього, тис. грн.    

Питома вага заробітної плати в загальних 

витратах 

   

Продуктивність праці на 1 працівника    
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Таблиця 25 

Аналіз основних показників витратності банку 

 

Показник За минулий  

рік 

За звітний  

рік 

Відхилення 

(+,–) 

1. Витрати банку, всього    

1.1. У тому числі: 

Процентні витрати 
   

1.2. Витрати на утримання підрозділів банку    

2. Активи банку, всього    

2.2. У тому числі: 

– працюючі активи 
   

– підпроцентні активи    

3. Середньооблікова чисельність працівників    

4. Залучені ресурси (зобов’язання)    

5. Середня сума витрат на 1 працівника    

6. Середня сума витрат на утримання 

підрозділів банку на 1 працівника 
   

7. Витратність активів    

8. Витратність працюючих активів    

9. Витратність залучених ресурсів    

10. Рівень витрат на 1 грн доходів    

11. Відношення витрат на утримання 

підрозділів банку до загальних витрат 
   

12. Відношення витрат на утримання 

підрозділів банку до отриманих доходів 
   

 

Висновки_______________________________________________________________ 

 

Завдання 27. За даними фінансової звітності проаналізувати основні показники дохідності 

банку. Аналіз зробити в динаміці. Зробити висновок щодо зміни ефективності роботи банку 

(табл. 26). 

Таблиця 26 

Аналіз основних показників дохідності банку 
 

Висновки_______________________________________________________________ 

Показник За минулий  

рік 

За звітний  

рік 
Відхилення 

(+,–) 

1. Доходи банку, всього, тис. грн.    

1.1. У тому числі процентні доходи, тис. грн.    

2. Середньооблікова чисельність працівників 

банку, осіб 

   

3. Активи банку, всього, тис. грн.    

3.1. У тому числі працюючих активів, тис. грн.    

3.1.1. З них підпроцентних активів    

4. Дохідність активів, усього    

5. Дохідність працюючих активів    

6. Дохідність підпроцентних активів    

7. Дохід на одного працівника банку 

(продуктивність праці одного працівника) 
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Завдання 28. За даними балансу проаналізувати ділову активність банку щодо залучення 

ресурсів та їх використання (табл.27). 

Таблиця 27 

Аналіз ділової активності банку 

Показник За минулий  

рік 

За звітний  

рік 

Відхилення 

(+,–) 

1. Пасиви загальні    

2. Зобов’язання, всього    

3. Онкольні депозити (поточні та  кор рахунки)    

4. Строкові депозити    

5. Міжбанківські кредити отримані    

6. Кредитний портфель    

7. Активи дохідні    

8. Коефіцієнт активності залучення коштів (ряд. 2 

: ряд. 1) 

   

9. Рівень розвитку клієнтської бази (ряд. 3: ряд. 2)    

10. Коефіцієнт залучення МБК (ряд. 5 : ряд. 2)    

11. Коефіцієнт активності залучення строкових 

депозитів (ряд. 4 : ряд. 2) 

   

12. Коефіцієнт активності використання залучених 

коштів у дохідні активи (ряд. 2 : ряд. 7) 

   

13. Коефіцієнт активності використання залучених 

коштів у кредитні операції (ряд. 2 : ряд. 6) 

   

 

Висновки_______________________________________________________________ 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

 

Оцінка власного капіталу банківської установи 

Необхідно виконати розрахунок наступних пропонованих показників. 

1.1. Розрахунок  регулятивного капіталу  банку. Згідно з Базельською угодою капітал банку 

поділяється на такі складові: 

1) Основний капітал, капітал 1-го рівня (ОК) до, якого входять: 

 сплачений зареєстрований статутний капітал;

 емісійні різниці;

 резервні фонди;

 прибутки і збитки минулих років;

 прибутки і збитки минулих років, які очікують затвердження.

1) Додатковий капітал, капітал 2-го рівня (ДК): 

- загальні резерви; 

- результати переоцінки основних засобів; 

- результати поточного року. 

При  обчисленні  загальної  суми  капіталу  розмір  додаткового  капіталу  не повинен 

перевищувати розміру основного капіталу. 

Відвернення із загальної суми капіталу (В): 

 акції та боргові цінні папери у портфелі банку на продаж та інвестиції (крім державних 

боргових зобов’язань);

 вкладення банку в асоційовані та дочірні компанії.

Сума регулятивного капіталу обчислюється за формулою: 
 
 
 

1.2. Норматив достатності власного капіталу банку (К1) показує, скільки власних коштів 

вистачить для забезпечення надійного зберігання коштів власників та кредиторів і 

розраховується за формулою: 

 

 

1.3. Норматив адекватності  регулятивного капіталу (К2) (платоспроможності або 

коефіцієнт Кука) враховує вплив ризиків від активних операцій банків (таблиця 1) на результати 

діяльності: 

К 2 
Регулятивний капітал 

*100 % . (3) 
 

  

Активи * Коефіцієнт  ризику 
 

   
 

Нормативне значення К2 має бути (залежно від строку діяльності банку) не менше 8%, 

12% або 15%, тобто на кожні 100 одиниць потенційних збитків банк повинен мати відповідно 

не менше 8, 12 або 15 одиниць власного капіталу. 

Таблиця 1 

Розподіл активів банківської установи на групи ризику 

№ Склад активів даної групи % 

ризику 

1. Готівка в касі банку; коррахунок в НБУ; боргові цінні папери центральних 

органів державного Управління (ОВДП) 

0 

РК= ОК + ДК – В. (1) 

К1 
Власний капітал 

*100 % . (2) 
 

Залучені кошти 
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2. Кредити, надані органам державного Управління 10 

3. Кредити надані місцевими органам державного Управління; цінні папери 

органів державного Управління 

20 

4. Кошти на коррахунках в інших банках; строкові депозити в інших банках; 

нараховані доходи по борговим цінним паперам 

50 

5. Усі інші активні рахунки 100 

 

1.4. Норматив достатності власного регулятивного капіталу: 

К3 
Регулятивний  капітал 

*100 % . (4) 
 

Загальна сума активів 
 

   
 

Коефіцієнт К3 визначає достатність власного регулятивного капіталу, зважаючи при цьому на 

загальний обсяг банківської діяльності, незалежно від розміру різних видів ризиків. 

Нормативне значення К3 повинно бути не менше 4%. 

1.5. Коефіцієнт захищеності власного капіталу розраховується за формулою: 

К 4 

Основні  засоби 

.   (5) 

 

 

 

Власний  капітал  банку 
 

   
 

Коефіцієнт характеризує захищеність власного капіталу від інфляції через вкладення 

коштів у нерухомість, обладнання та інші матеріальні активи. Однак таке одностороннє 

використання капітальних ресурсів може привести до погіршення ліквідності та 

платоспроможності банку. Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не 

більше 25% капіталу банку. 

1.6. Ефективність використання власного капіталу характеризує коефіцієнт його 

рентабельності: 

К5  
Чистий  прибуток 

*100 % . (6) 
 

 
Власний  капітал  

     
 

1.7. Мультиплікатор капіталу – відображає фінансовий важіль або політику в галузі 

фінансування: вибір джерел формування банківських ресурсів (боргові зобов’язання чи 

акціонерний капітал) і обчислюється за формулою: 

М  Загальні  активи . (7)  
 

 

 Власний  капітал  
 

Мультиплікатор капіталу показує, яку кількість гривні активів повинна забезпечувати 

кожна гривня власного капіталу (тобто коштів власників банку) і, відповідно, яка частка 

банківських ресурсів може бути сформована у формі боргових зобов’язань. Оскільки власний 

капітал повинен покривати збитки за активними операціями банку, то чим вищий рівень 

мультиплікатора, тим вищий ступінь ризику банкрутства банку. Водночас, чим вищий 

мультиплікатор, тим вищий потенціал банку для більш високих виплат своїм власникам 

(акціонерам). 
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Аналіз зобов’язань банку 

При аналізі зобов’язань банківської установи необхідно обчислити та зробити висновки за 

наступними показниками. 

2.1. Аналіз масштабів діяльності банку щодо залучення зовнішніх джерел фінансування 

своєї діяльності. Частка зобов’язань банку в валюті балансу розраховується за формулою: 

Ч
 зоб  

Зобов'язання банку 

 (8) 

 

    Валюта  балансу   
  

Як правило частка зобов’язань становить не менше 80%. Значення менше цієї величини 

означає більш високу фінансову стійкість банку, проте негативно характеризує його ділову 

активність. 

2.2. Відносна витратність депозитів: 

В  Процентні витрати  за  депозитними вкладами   (9)                   
 

  

 Середні залишки  депозитних  вкладень  
 

Цей показник показує, скільки банк витрачає коштів на кожну гривню залучених ресурсів 

у вигляді строкових депозитів. Фактично його значення дорівнює середньозваженій процентній 

ставці за депозитами. Для оцінювання вигідності даного виду ресурсів його необхідно 

порівнювати із витратністю інших залучених коштів та дохідністю кредитних вкладень. 

Процентні витрати за депозитами залежать від двох факторів: обсягу залучених строкових 

депозитів та середньої процентної ставки за депозитами (середньої витратності строкових 

депозитів). 

Факторний аналіз зміни процентних витрат банку за строковими депозитами проводиться 

за такою факторною моделлю: 
 

W  Q * B,                       (10) 
 

де W – процентні витрати; 

Q –обсяг залучених депозитів; 

B – відносна вартість депозитів. 

Проведемо аналіз зміни загальної суми витрат щодо залучення депозитів за допомогою 

методу абсолютних різниць. 

1) За рахунок зміни обсягу залучених депозитів: 

Wq(Q1 Q0) * B0. (11) 

2) За рахунок зміни середньої витратності депозитів (середньої процентної ставки за 

депозитами) 

Wb= (B1 – B0 ) * Q1 .                                                     (12) 

Аналізуючи причини змін того чи іншого показника, необхідно виокремити фактори, що 

залежать від зусиль самого банку, та незалежні (зовнішні) фактори. 

Аналіз використання міжбанківського кредиту (МБК) виконується з метою визначення: 
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- залежності діяльності банківської установи від міжбанківських кредитів; 

- доцільності залучення міжбанківських кредитів; 

- ефективності використання міжбанківських кредитів. 

2.3. Питома вага МБК від загального обсягу зобов’язань банку: 

К 6 

МБК  отримані  

 (13) 

 

Зобов’язання, всього 
 

   
 

 

Оптимальне значення цього показника має бути 0,25-0,40. 

Коефіцієнт характеризує ступінь мінімізації ризику стійкості ресурсної бази або її 

витратності. Значення коефіцієнта 0,25 забезпечує мінімізацію витрат. Значення коефіцієнту 

0,40 – мінімізацію ризику стійкості. 

2.4. Питома вага МБК, отриманих у валюті балансу, тобто в усіх джерелах: 
 

К 7 

МБК  отримані 

 (14) 

 

Валюта  балансу 
 

   
 

 

Оптимальне значення даного коефіцієнта має бути 0,20-0,35. 

Висока питома вага МБК, отриманих у банківських ресурсах, свідчить про те, що в банку 

існують великі резерви підвищення рівня доходності банківських операцій. 

Для оцінювання ефективності та повноти використання банком своїх зобов’язань 

застосовуються такі показники: 

2.5. Ступінь використання платних пасивів банку 
 

                                                Квик . рес  

Дохідні  активи 

 

 

(15) 
 

  Платні  пасиви  
 

      
 

Як  показує  практика,  норматив  використання  платних  пасивів  має 
 

становити не менше 90%.      
 

 

2.6. Ефективність використання сукупних зобов’язань        
 

 

                                   К
 вик .зоб.  

 Дохідні  активи 

 (16) 
 

   
 

 Сукупні  зобов’язання 
 

     
 

 

Вважається, що банк ефективно використовує в господарському обороті сукупні 

зобов’язання, якщо наведений показник буде не менше 75-80%. 

Аналіз активних операцій банку 
 

Мета аналізу активів банку та операцій з ними конкретизується у таких завданнях: 

 дослідженні та оцінці якості активів;

 дослідженні та оцінці якості ― кредитного портфеля;

 визначення узагальнюючої оцінки активів.
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3.1. За ступенем ризику вкладень та можливості втрати частини їх вартості активи банку 

поділяються на п’ять груп з коефіцієнтами від нуля до одиниці. 

Величина активів з урахуванням їх якості розраховується за формулою: 

 N  
 

                                          ApAi* k pi, (17)  
                                                 i1  

 

де Ap – активи банку, зважені на коефіцієнт ризику; 
 

 

Ai–види активівi–го ступеня ризику; 
 

 

kpi–коефіцієнт ризикуi–го ступеня; 
 

 

n –кількість видів активів,згрупованих за ступенем 

ризику. 
 

 

3.2. Коефіцієнт миттєвої ліквідності:                            (18)  
 

К мл 
К кр К к 

*100% ,                                (4.18)  

 
 

  К.пр  
 

де Кмл – коефіцієнт миттєвої ліквідності, %;  

Ккр–кошти на коррахунках в інших банках,грн.;  

Кк–кошти в касі банку,грн.; 

Кпр – кошти, залучені банком на поточні рахунки, грн. 

Коефіцієнт миттєвої ліквідності показує, яку частину поточних зобов’язань банк може 

сплатити у терміновому порядку. Нормативне значення повинно бути не менше 20%. 

3.3. Коефіцієнт загальної ліквідності: 

 

 

 

Коефіцієнт 

загальної ліквідності характеризує запас фінансової міцності банку. Його нормативне значення 

повинно бути не менше 100%. 

3.4. Коефіцієнт співвідношення суми високоліквідних активів і робочих активів банку 

характеризує питому вагу високоліквідних активів банку в робочих активах: 

 

К
ва  

Високоліквідні  активи 

*100 %  (20) 
 

Робочі активи 
 

    
 

За визначенням НБУ, робочі активи включають: кошти на коррахунках; в касі; вкладені в 

майно; розміщені в інших банках, цінних паперах та інші активи, що дають дохід банку. 

До високоліквідних активів відносять активи, які можна швидко конвертувати в готівкові 

або безготівкові кошти, але вони не дають банку доходу: готівкові кошти і банківські метали; 

кошти до запитання в НБУ; кошти до запитання в інших банках; строкові депозити в НБУ. 

3.5. Дохідність активів за рахунок кредитних операцій – розраховується діленням доходу 

від кредитних операцій на середню суму активів:  

К зл 

 

*100 %  (19) 

 

Загальні  активи   

Загальні  зобов'язання 
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К

 дох.акт.


 

Дохід  від  кредитних  операцій 
  
 

(21)  

   
 

   Середня  сума  активів   
 

Він  характеризує  внесок  кредитних  операцій  у  загальну  дохідність активів. 
 

3.6. Дохідність кредитних вкладень:   
 

К
 дох  

 Дохід  від  кредитних  операцій 

 (22) 

 

     

Середня  сума  кредитних  вкладень  за  період 
 

    
 

Даний коефіцієнт характеризує ефективність вкладень у кредитні операції і показує, 

скільки банк отримає доходів з кожної гривні, вкладеної саме в кредитні операції. 

3.7. Показник рентабельності кредитних операцій:                                       
 

Р  

Проценті доходи  від  кредитів 

*100 % . (23) 

 

Процентні  витрати  на  залучення  ресурсів 
 

Цей показник характеризує ефективність обраної політики щодо регулювання 

співвідношення між ціною ресурсної бази та ціною розміщення ресурсів. Зростання даного 

коефіцієнта характеризує високу якість менеджменту в банку. 

3.8. Прибутковість кредитних операцій:                       

 

 

 

Даний коефіцієнт показує, скільки отримано прибутку від кредитних операцій на кожну 

гривню, вкладену в кредитні операції. 

Оцінка ефективності діяльності банківської установи 

Основними показниками, що характеризують прибутковість банку, є такі: норма прибутку 

на капітал (рентабельність капіталу); рентабельність (прибутковість) активів; рентабельність 

витрат; чистий спред; чиста процентна маржа. 
 
4.1. Норма прибутку на капітал (Rk) характеризує ефективність використання капіталу: 

Rk 

Чистий прибуток 

*100 % . (25) 

 

Балансовий  капітал 
 

   
 

Даний показник показує, скільки чистого прибутку припадає на 1грн. капіталу банку і 

характеризує економічну віддачу капіталу. Банк працює ефективно, якщо значення показника 

не менше 15%. 

4.2. Рентабельність активів (Ra) відображає внутрішню політику банку, професіоналізм 

його менеджерів, які підтримують оптимальну структуру активів і пасивів з погляду доходів і 

витрат. 

Rа 

Чистий прибуток 

*100 % . (26) 

 

Сукупні активи  

П  Прибуток від кредитних операцій .   (24)  
  

 Середні  кредитні  вкладення 
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Банк ефективно використовує наявні ресурси в тому випадку, коли значення показника не 

менше 1%. 

4.3. Рентабельність витрат (Rв) характеризує рівень віддачі витрат банку й оцінює суму 

прибутку, що припадає на одиницю витрат: 

Rв  
Чистий  прибуток 

*100 %. (27) 
 

 
Витрати  банку 

 

     
 

4.4. Чистий спред характеризує рівень узгодженості процентної політики банку за кредитними і 

депозитними операціями. Оптимальне значення показника не менше 1,25%. 

ЧС  
ПД 

*100  
ПВ 

*100 , (28) 
 

КП ПЗ 
 

    
 

де ПД – процентні доходи за кредитними операціями; 

КП – кредитний портфель; 

ПВ – процентні витрати за депозитами; 

ПЗ – підпроцентні зобов’язання. 

4.5. Чиста процентна маржа дає змогу оцінити здатність банку утворювати чистий 

процентний дохід, використовуючи загальні активи. До деякої міри можна вважати, що цей 

показник характеризує ефективність структури активів банку.            

ЧПМ  
Процентні доходи  Процентні  витрати 

*100 % . (29) 
 

Загальні  активи 
 

   
 

Оптимальним значенням показника є 4,5%. Зменшення процентної маржі сигналізує про 

загрозу банкрутства. 

 

Приклад рішення 

Вихідні  дані  для  вирішення  практичної  ситуації  наведені  в  таблицях 1, 2. 

Таблиця 1 

Балансовий звіт банківської установи, млн грн 

 

Найменування статті 

Період 

базовий звітний 

1 2 3 

АКТИВИ 

Грошові кошти та залишки в НБУ 7 656,0 13593,0 

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та 

цінні папери, емітовані НБУ 1 564,0 

 

2669,0 

Кошти в інших банках НОСТРО 30218,0 37585,0 

Цінні папери на продаж 12 92,0 5398,0 

Кредити та заборгованість клієнтів 156534,0 89937,0 

Інвестиційні цінні папери 72,0 72,0 

Довгострокові вкладення до асоційованих компаній і дочірніх 

установ 468,0 

 

400,0 

Основні засоби та нематеріальні активи 3878,0 
29370,0 
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1 2 3 

Нараховані доходи до отримання 867,0 2351,0 

Інші активи 9357,0 43403,0 

Усього активів 257917,0 224778,0 

ЗОБОВЯЗАННЯ 

Кошти банків ЛОРО 35376,0 42254,0 

Строкові кошти фізичних осіб 141001,0 130194,0 

Короткострокові депозити СГД 7145,0 124,0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 6494,0 - 

Нараховані витрати до сплати 1768,0 3343,0 

Інші зобов’язання 7309,0 5521,0 

Усього зобов’язань 199093,0 181436,0 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 30000,0 30000,0 

Результат минулих років - - 

Акції, викуплені від акціонерів - - 

Емісійні різниці 15000,0 - 

Загальні резерви 3961,0 3709,0 

Результат переоцінки 8730,0 8730,0 

Нерозподілений прибуток поточного року 1133,0 903,0 

Усього власного капіталу 58824,0 43342,0 

Усього пасивів 257917,0 244778,0 

 

 

 Таблиця 2 

Звіт про прибутки та збитки, млн грн 

 

Найменування статті 

Період 

базовий звітний 

1 2 3 

Процентний дохід 28 754,0 20 712,0 

Процентні витрати -24 112,0 -21 888,0 

Чистий процентний дохід 4 642,0 -1 176,0 

Комісійний дохід 8 965,0 6 500,0 

Комісійні витрати -8 189,0 -1 468,0 

Чистий комісійний дохід 776,0 5 032,0 

Дивідендний дохід - 2,0 

Чистий торговельний дохід 10 240,0 11 429,0 

Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів - 3,0 

Інший операційний дохід 282,0 254,0 

Операційний дохід 15 940,0 15 544,0 

Загальноадміністративні витрати -9 866,0 -11 634,0 

Витрати на персонал -5 491,0 -4 002,0 

Прибуток від операцій 583,0 -92,0 

Витрати на безнадійні борги 200,0 420,0 

Прибуток до оподаткування 783,0 328,0 

Податок на прибуток -304,0 -76,0 

Прибуток після оподаткування 479,0 252,0 

Непередбачені доходи/витрати 3,0 - 

Чистий прибуток/збиток банку 482,0 252,0 
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Оцінка власного капіталу банківської установи 

 

1) Сума основного капіталу:  

ОКб = 30 000+15 000+3 961 = 48961 тис. грн.;  

ОКп = 30000+3 709 = 33709 тис. грн. 
 
 

2) Сума додаткового капіталу:  

ДКб = 8 730 + 1 133 = 9863 тис. грн.; 
 

ДКп = 8 730 + 903 = 9633 тис. грн. 
 
 

3) Сума регулятивного капіталу банківської установи:  

РКб = 48 961 + 9 863 – 468 = 58356 тис. грн.;  

РКп = 33 709 + 9 633 – 400 = 42942 тис. грн. 
 

4) Норматив достатності власного капіталу: 
 

Кб  
 58824   

*100%  31,9%;  

     

     

 35376 141001 7145  
 

К п  
  43342  

*100%  25,1%.  

    

 

130194 124 

 

 42254    
 

           5)    Норматив адекватності регулятивного капіталу: 

 
К

 2б  
     58356 *100  26,2%;        

 

 

1564 * 0  30218 * 0,5  (1292 156534  72  468  38789  867  9357) *1,0 
 

 7656 * 0    
 К

 2п  
      42942  *100  22,6%.          

  

 2669 * 0  37585 * 0,5 (5398 

  
 

 13593 * 0  8993772  400  29370  2351  43403) *1,0  
 

 

Норматив достатності власного капіталу: 

 

К3б 

 

= 

58356  

*100 = 22,6% 
257917 

 

К3п 

 

= 

42942  

*100 = 19,1% 224778 

 

7) Коефіцієнт захищеності власного капіталу: 

 

К5б 

 

= 

38789  

*100 = 65,9% 58824 

 

К5п 

 

= 

252  

*100 = 67,8% 
43342 

8) Рентабельність власного капіталу: 

 

 

К5б 

 

= 

482  

*100 = 0,8% 
58824 

 

К5п 

 

= 

252  

*100 = 0,6% 

 

 

 

43342 
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9) Мультиплікатор капіталу: 

 

Мб 

 

= 

257917  

 = 4,38% 58824 

 

Мп 

 

= 

224778  

*100 = 5,19% 43342 

Аналіз власного капіталу банку 

 
№ Назва показника Умовне 

визначення 

Період Відхилення 

базовий звітний млн грн % 

1.1 Регулятивний капітал РК 58356 42942 -15414 -26,4 

1.2 Норматив достатності власного 

капіталу 

 

К1 

 

31,9 

 

25,1 

 

-6,8 

 

- 

1.3 Норматив адекватності 

регулятивного капіталу 

 

К2 

 

26,2 

 

22,6 

 

-3,6 

 

- 

1.4 Норматив достатності власного 

регулятивного капіталу 

 

К3 

 

22,6 

 

19,1 

 

-3,5 

 

- 

1.5 Коефіцієнт захищеності власного 

капіталу банку 

 

К4 

 

65,9 

 

67,8 

 

1,9 

 

- 

1.6 Рентабельність капіталу К5 0,8 0,6 -0,2 - 

1.7 Мультиплікатор капіталу М 4,38 5,19 0,81 18,5 

 

За результатами аналізу власного капіталу банку можна зробити висновки: 

- зменшення суми регулятивного капіталу відбулося в основному за рахунок зменшення 

суми основного капіталу; 

- норматив достатності власного капіталу також зменшився за рахунок зменшення суми 

власного капіталу; 

- величина нормативу достатності регулятивного капіталу відповідає вимогам НБУ, хоча в 

поточному періоді просліджується зниження показника; 

- мультиплікатор капіталу свідчить про те, що в поточному році ступінь ризику 

банкрутства банку зростає. 

Аналіз зобов’язань банку 

Частка зобов’язань банку в валюті балансу: 

 

Чзоб(б) 

 

= 

199093  

*100 = 77,0% 257917 

 

Чзоб(п) 

 

= 

181436  

*100 = 80,7% 
224778 

 

Співвідношення зобов’язань і капіталу (коефіцієнт фінансового важеля): 

 

ФВ(б) 

 

= 

199093  

 = 3,38% 58824 

  181436  
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ФВ(п)  

= 
43342  = 4,19% 

 

Аналіз динаміки та масштабів депозитної діяльності банку 

№ Назва показника Період Відхилення 

базовий звітний млн грн % 
2.

1 
Зобов’язання банку, тис грн 1990093 181436 -17657 -8,9 

2.

2 
Капітал банку, тис грн 58824 43342 -15482 -26,3 

2.

3 
Валюта балансу банку, тис грн 257917 224778 -33139 -12,8 

2.

4 
Частка зобов’язання в валюті балансу банку,% 77,2 80,7 -3,5 - 

2

.

5 

Співвідношення зобов’язань та капіталу 

(коефіцієнт фінансового важеля) 

3,38 4,19 +0,81 - 

 

Результати аналізу динаміки та масштабів депозитної діяльності банку свідчать про її 

погіршення. Це пов’язано із зниженням всіх показників, враховуючи і діяльність банку з 

залучення коштів. Але коефіцієнт фінансового важеля в поточному році збільшився за рахунок 

зниження, в більшому ступені, капіталу банку. 

Відносна витратність депозитів: 

 

В(б) 

 

= 

24112  

= 0,13 грн/грн 35576+141001+7145 

 

В(п) 

 

= 

21888  

 = 0,13 грн/грн 42254+130194+124 
 

Аналіз відносної вартості дипозитів 

№ Назва показника Період Відхилення 
базовий звітни

й 

млн грн % 

1 Залишки депозитів  183722 17257

2 

-11150 -6,1 

2 Середній залишок депозитів за період - 17814

7 

 - 

3 Сплачені проценти за депозитами 24112 21888 -2224 -9,2 
4 Витратність строкових депозитів 0,13 0,13  - 

 

Як показали аналітичні розрахунки, процентні витрати змінилися лише за рахунок обсягу 

залучених коштів. Витратність строкових депозитів не вплинула на загальну величину 

процентних витрат банку. 

Міжбанківські кредити за вихідними даними банківської установи відсутні, тому їх аналіз 

не проводиться. 
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Аналіз ефективності та повноти використання банком своїх зобов’язань виконується за 

такими показниками: 

- ступінь використання платних пасивів банку: 

К
викор. рес.(б )  

1564  30218 1292 156534  72  468 
*100%  100% ;  

  
 

  35376 141001 7145  6494   
 

К
викор. рес(п) 

2669  37585  5398  89937  72  400 

*100%  78,8% ; 
 

 42254 130194 124   

    
 

 

- ефективність використання сукупних зобов’язань: 

К
викор.зоб.(б )  

  1564  30218 1292 156534  72  468 

*100%  95,5% ; 
 

199093  
 

     
 

К
викор.зоб.(п)  

  2669  37585  5398  89937  72  400  
*100%  74,9% . 

 

181436  
 

     
 

 

Результати розрахунків заносимо в аналітичну таблицю. 

Аналіз ефективності та повноти використання ресурсної бази 

№ Назва показника Період Відхилення 
 

з/п 
        

 базовий звітний млн грн. % 
 

1 Дохідні активи 190148 136061 -54087 -28,4 
 

2 Платні пасиви 190016 172572 -17444 -9,2 
 

3 Сукупні зобов’язання 199093 181436 -17657 -8,9 
 

4 Коефіцієнт  використання  платних пасивів 1,0 0,788 -0,212 -  
 

5 Коефіцієнт використання зобов’язань 0,955 0,749 -0,206 -  
 

 

Коефіцієнт використання платних пасивів в поточному періоді зменшився нижче за 

рекомендоване значення, що підтверджує погіршення діяльності банку із залучення коштів на 

депозити та зростання витрат банку. 

Аналіз активних операцій банку 

Якість активів визначається за допомогою суми конкретного виду активу з урахуванням їх 

ступеня ризику: 

Ар(б)7656* 01564* 030218* 0,5(129215653472468387898679357) **1,0  222488 млн 

грн. 
 

Ар(п)13593* 02669 * 037585* 0,5(5398899377240029370235143403) **1,0 

189723,млн грн. 

Коефіцієнт миттєвої ліквідності складає: 

 

Кмл(б) 

 

= 

7656+30218  

= 1,07 грн/грн 35576 

 

Кмл(п) 

 

= 

13593+37585  

 = 1,21 грн/грн 42254 

Коефіцієнт загальної ліквідності по періодах складає: 
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Кзл(б) 

 

= 

257917  

= 1,3 грн/грн 199093 

 

Кзл(п) 

 

= 

224778  

= 1,24 грн/грн 181436 

Співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку складає: 

 

Ква(б) 

 

= 

7656 + 30218  

= 0,20 грн/грн 1564+30218+1292+156534+72+468 

 

Ква(п) 

 

= 

13593  + 37585  

 = 0,38 грн/грн 2669+37585+5398+89937+72+400 

Дохідність активів за рахунок кредитних операцій складає: 

 

Кдох.акт.(б) 

 

= 

28754  

= 0,11 грн/грн 
527917 

 

Кдох.акт.(п) 

 

= 

20712  

 = 0,09 грн/грн 224778 

Дохідність кредитних вкладень по періодах складає: 

 

К дох.(б) 

 

= 

28754  

= 0,18 грн/грн 156534 

 

К дох.(п) 

 

= 

20712  

 = 0,23 грн/грн 
89937 

Показник рентабельності кредитних операцій по періодах: 

 

Р(б) 

 

= 

28754  

= 1,19 грн/грн 24112 

 

Р(п) 

 

= 

20712  

 = 0,95 грн/грн 21888 

Прибутковість кредитних операцій складає: 

 

П(б) 

 

= 

28754 - 24112  

= 0,03 грн/грн 156534 

 

П(п) 

 

= 

20712 - 21888  

 = 0,13 грн/грн 89937 
Результати розрахунків заносимо в таблицю. 

Аналіз ефективності кредитних операцій 

№ Назва показника Період Відхилення 
 

з/п 
        

 базовий звітний млн грн % 
 

1 Дохід від кредитних операцій 28754 20712 -8042 -28,0 
 

2 Середні активи 257917 224778 -33139 -12,8 
 

3 Середні кредитні вкладення 156534 89937 -66597 -42,5 
 

4 Витрати на залучення ресурсів 24112 21888 -2224 -9,2 
 

5 Прибуток від кредитних операцій 4642 -1176 -5818 -125,3 
 

6 Дохідність кредитних операцій (Кдох) 0,18 0,23 0,05 -  
 

7 Рентабельність кредитних операцій (Р) 1,19 0,95 -0,24 -  
 

8 Прибутковість кредитних операцій 0,03 -0,04 -0,07 - 8 
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Внаслідок зменшення практично всіх значущих показників спостерігається погіршення 

ефективності кредитних операцій банку. Так, в поточному році банком отримані процентні 

збитки, що привело до від’ємного значення прибутковості кредитних операцій. Дохідність 

кредитних операцій збільшилась за рахунок зменшення суми наданих кредитів в поточному 

періоді. Це свідчить про недостатню суму резерву банку на активні операції, яка формується за 

рахунок залучених коштів. 

Оцінка ефективності діяльності банківської установи. 

Основними показниками, що свідчать про прибутковість банку, є такі: 

- норма прибутку на капітал  

 

R k(б) 

 

= 

482  

*100 = 0,8% 58824 

 

R k(п) 

 

= 

252  

*100 = 0,6% 
43342 

- рентабельність активів 

 

R a(б) 

 

= 

482  

*100 = 0,2% 

 

 

257917 

 

R a(п) 

 

= 

252  

*100 = 0,1% 224778 

- рентабельність витрат 

 

R в(б) 

 

= 

482  

*100 = 1,0% 24112+8189+9866+5491+200 

 

R в(п) 

 

= 

252  

*100 = 0,6% 21888+1468+11634+4002+420 

- чистий спред 

С  

28754 

*100%  

24112   

*100%  5,3% ; 

 

      

(б ) 
156534 

 

35376 141001 7145 

 

   

ЧС  

20712 

*100%  

 21888  

*100%  10,3% ; 

 

     

(п) 
89937 

 

42254 130194 124 

   

     

- чиста процентна маржа 

 

ЧМ(б) 

 

= 

28754-24112  

*100 = 1,8% 
257917 

 

ЧМ(п) 

 

= 

20712-21888  

*100 = - 0,5% 
224778 
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Аналіз ефективності діяльності банківської установи 

№ Назва показника Період Відхилення  

з/п 
        
 базовий звітний млн грн %   

1 Рентабельністькапіталу (Rk) 0,8 0,6 - -0,2  

2 Рентабельністьактивів (Ra) 0,2 0,1 - -0,1  

3 Рентабельністьвитрат (Rв) 1,0 0,6 - -0,4  

4 Чистий спред (ЧС) 5,3 10,3 - +5,0  

5 Чиста процентна маржа (ЧПМ) 1,8 -0,5 - -2,3  

 

Внаслідок зменшення суми як залучених коштів, так і суми по активним операціям, 

ефективність діяльності банківської установи погіршилась в поточному році в порівнянні з 

базовим періодом. 

1) Чиста процентна маржа ЧПМ визначається як відношення різниці між процентними 

доходами ПД і процентними витратами ПВ до активів А банку, %: 

ЧПМ= (ПД-ПВ)/А×100, 

де ЧПМ1 розраховується щодо загальних активів, а ЧПМ2 – щодо працюючих активів.- 

2) Чистий спред ЧС (спред прибутку) є традиційним показником прибутковості банку і 

визначається як різниця між середньозваженими процентами за активами та за пасивами банку, 

%: 

ЧС=(ПД/ПА×100)-(ПВ/ПП×100), 

де ПА — активи, які приносять процентний дохід; ПП — пасиви, за якими виплачуються 

проценти. 

3) Процентна маржа (процентний прибуток) банку визначається як різниця між 

процентними доходами та процентними витратами. 

1) Коефіцієнт дохідних активів (Кда) – питома вага дохідних активів (Ад) у 

загальних активах (Аз): 

Кда = Ад / Аз 

2) Коефіцієнт кредитної активності інвестицій у кредитний портфель (Какп) – 

питома вага кредитного портфеля (КР) у загальних активах (Аз): 

Какп = КР / Аз 

3 Коефіцієнт загальної інвестиційної активності в цінні папери і пайову участь (Кіа) 

- питома вага портфеля цінних паперів (ЦП) у загальних активах (Аз): 

Кіа = ЦП / Аз  

4) Коефіцієнт інвестицій у дохідних активах (Кіда) – питома вага інвестицій (ЦП) у 

дохідних активах (Ад): 

Кіда = ЦП / Ад 

5) Коефіцієнт проблемних кредитів (Кпк) – питома вага проблемних (прострочених і 

безнадійних) кредитів (КРп) у кредитному портфелі в цілому (КП): 

Кпк = КРп / КП 
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ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ  

«АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

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. Сутність та види банківського капіталу  

6. Оцінка вартості власного капіталу  

7. Статутний капітал та порядок його формування  

8. Аналіз резервного капіталу,спеціальних фондів і резервів  

9. Аналіз нерозподіленого прибутку як складової власного капіталу  

10. Аналіз власного капіталу за допомогою методу коефіцієнтів  

11. Економічна сутність зобов’язань банку, завдання аналізу та його інформаційна база 

12. Аналіз динаміки та структури зобов’язань банку  

13.  Класифікація зобов’язань банку  

14.  Аналіз структури зобов’язань банку  

15.  Аналіз строкових депозитів  

16.  Аналіз депозитів до запитання  

17. Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку  

18. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів 

19. Зміст та завдання аналізу активних операцій банку  

20. Горизонтальний та вертикальний аналіз операцій банку  

21. Коефіцієнтний аналіз якості активів.  

22. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу  

23. Аналіз масштабів і динаміки кредитних вкладень  

24. Аналіз оборотності позик  

25. Аналіз погашення виданих позик  

26. Аналіз структури кредитного портфеля  

27.  Оцінки якості кредитного портфеля з погляду ризику  

28. Аналіз якості кредитного портфеля банку з погляду захищеності від можливих втрат  

29. Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій  

30. Аналіз структури операцій з цінними паперами  

31.  Аналіз вартості грошей у часі та дисконтування  

32.  Аналіз методів оцінки фінансових інвестицій  

33. Аналіз дохідності операцій із цінними паперами  

34.  Економічна сутність, завдання та інформаційна база аналізу  

35. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій  

36. Аналіз валютної позиції банку  

37. Аналіз кореспондентської мережі банку  

38. Особливості аналізу обмінних операцій  

39. Аналіз ефективності валютних операцій  

40. Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів у національній валюті  

41. Значення, мета, завдання й інфор маційні джерела аналізу  

42.  Аналіз обсягів та динаміки розрахункових і касових операцій у національній валюті  

43. Аналіз структури розрахунково-касових операцій за групами клієнтів, способами 

надання розрахункових документів, видами платіжних інструментів  

44.  Аналіз конкурентоспроможності банку щодо розрахунково-касового обслуговування 

клієнтів  

45. Аналіз тарифів банку на розрахунково-касове обслуговування клієнтів  

46. Аналіз результатів здійснення операцій із розрахункового і касового обслуговування  

47.  Аналіз операцій із банківськими платіжними картками  

48. Мета та завдання аналізу операцій із банківськими платіжними картками  

49. Інформаційне забезпечення аналізу та його види  
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50. Показники ефективності операцій з платіжними картками  

51. Аналіз нетрадиційних банківських послуг  

52. Аналіз трастових операцій  

53. Аналіз депозитарних послуг  

54. Аналіз операцій з банківськими металами  

55. Узагальнюючий аналіз нетрадиційних послуг банку  

56. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку  

57. Аналіз доходів. Загальний підхід до аналізу доходів  

58. Аналіз обсягів, динаміки та структури доходів банку  

59. Факторний аналіз доходів  

60. Аналіз і оцінка рівня дохідності банку  

61. Аналіз витрат  

62. Аналіз обсягів динаміки та структури витрат  

63. Факторний аналіз витрат  

64. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу прибутку і рентабельності 

банку  

65. Загальний аналіз прибутку  

66. Факторний аналіз прибутку  

67. Оцінка ефективності діяльності  

68. Факторний аналіз норми прибутку на капітал  

69. Аналіз фінансової міцності банку за доходом і прибутком  

70. Аналіз динаміки та макроекономічних тенденцій прибутків і ефективності  

71. Аналіз рентабельності  

72.  Аналіз прибутковості окремих банківських продуктів, клієнтів, ринків  

73. Економічна сутність ліквідності банку, мета та завдання аналізу 

74. Аналіз коефіцієнтів ліквідності  

75. Аналіз якості активів банку з погляду їх ліквідності   

76. Аналіз ресурсної бази банку з позицій ліквідності  

77. Аналіз потреби банку в ліквідних коштах  

78. Визначення ризиків та їх класифікація  

79. Оцінка й управління кредитним ризиком  

80. Сутність та напрями управління кредитним ризиком  

81. Класифікація кредитних ризиків  

82. Факторний аналіз кредитного портфеля на предмет ризикованості в цілому  

83. Факторний аналіз кредитного ризику за видами класифікованих кредитів  

84. Оцінка управління кредитними ризиками  

85. Аналіз і оцінка управління валютним ризиком  

86.  Аналіз і оцінка інвестиційного ризику  

87. Основні ризики інвестиційної діяльності  

88. Порівняльний аналіз дохідності різних видів цінних паперів  

89. Ризик незбалансованої ліквідності відносно доходів  

90. Аналіз процентного ризику банку  

91. Методика аналізу дюрації  

92. Аналіз загального розміру банківських ризиків  

93. Значення, завдання та інформаційне забезпечення  

94. Аналіз фінансової стійкості  

95. Аналіз ділової активності  

96. Аналіз ліквідності  

97. Аналіз ефективності управління  

98. Рейтингові системи оцінки фінансового стану комерційних банків  

99. Роль і значення рейтингової оцінки діяльності банків 

100. Рейтингова система CAMEL 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних  заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Критерії оцінки практичних робіт 
 

- практична робота виконана у зазначений термін (за розкладом), у повному 

обсязі, без помилок і зарахована 
5 

- практична робота виконана у зазначений термін (за розкладом), у повному 

обсязі, зарахована, але є помилки 
4 

- практична робота виконана у неповному обсязі, або (та) з порушенням терміну 

її виконання, або (та) при наявності значних помилок, і зарахована при умові її 

доопрацювання 

3 

- виконання пропущеної без поважних причин практичної роботи, або повторне 

виконання не зарахованої практичної роботи 
2 

- практична робота не виконана, або не зарахована 0-1 

 

В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю знань 

з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-дослідної 

роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Для дисципліни «Аналіз 

банківської діяльності» навчальним планом передбачено форму підсумкового контролю 

екзамен, на поточний контроль закладено 70 балів, на підсумковий контроль - 30 балів. 

Встановлюється, що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (екзамену) 

здобувач може набрати максимально 70 балів.  Під час занять, оцінювання підлягають: рівень 

знань; повнота та якість відповіді; активність при обговоренні тощо. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

Акредитив — договір, що містить зобов‘язання банку-емітента, за яким цей банк за 

дорученням клієнта або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, 

зобов‘язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) 

банку здійснити цей платіж. 

Актив — будь-який об‘єкт бухгалтерського обліку, право контролю якого закріплене за 

банком, який відповідає хоча б одній з таких вимог: 1) дає дохід банківській установі; 2) може 

бути обмінений на інший об‘єкт, який, у свою чергу, даватиме дохід банківській установі. 

Загальна сума активів — це сума активів усіх категорій мінус сума всіх контрактивних рахунків 

типу резервів під можливі збитки від кредитної діяльності та дисконт за придбаними цінними 

паперами. 

Активи високоліквідні — кошти в касі, у НБУ та в інших банках, а також активи, що 

можуть бути швидко проконвертовані у готівкові чи безготівкові кошти. 

Активи робочі — кошти на коррахунку, в касі, вкладені в майно, розміщені в інших 

банках, цінних паперах, надані кредити та інші активи, що дають дохід банку. 

Активні операції банків — фінансові операції з розміщення коштів із метою отримання 

доходу. До активних операцій банку належать надання кредитів та позичок, придбання цінних 

паперів, вкладення коштів у комерційні проекти, лізингові, факторингові операції, операції з 

векселями та інші банківські операції. 

Акціонерний капітал — сплачена частка основного капіталу, вкладеного у банк в обмін 

на вимогу щодо частини у будь-яких майбутніх прибутках, які розподіляються у формі 

дивідендів. 

Акція — це вид цінного папера без установленого строку обігу, який підтверджує участь 

її власника у формуванні статутного капіталу акціонерного товариства, підтверджує право на 

участь в управлінні акціонерним товариством, дає право на одержання частини прибутку у 

вигляді дивіденду і право участі в розподілі майна в разі його ліквідації. 

Аналіз діяльності банків — це комплексне вивчення комерційної або іншої діяльності 

окремих банків, їх угруповань або банківської системи в цілому. 

Валютна позиція банку — співвідношення (різниця) між сумою активів і позабалансових 

вимог у певній іноземній валюті та сумою балансових і позабалансових зобов‘язань у цій самій 

валюті. 

Валютна позиція відкрита — сума активів та позабалансових вимог у певній іноземній 

валюті не збігається із сумою балансових і позабалансових зобов‘язань у цій самій валюті. 

Відкрита валютна позиція несе додатковий ризик у разі зміни валютного курсу. 

Валютна позиція відкрита довга — сума активів та позабалансових вимог перевищує 

суму балансових та позабалансових зобов‘язань у кожній іноземній валюті. Банк із такою 

позицією може зазнати додаткових витрат у разі підвищення курсу національної валюти щодо 

іноземної валюти. 

Валютна позиція відкрита коротка — сума балансових та позабалансових зобов‘язань 

перевищує суму активів і позабалансових вимог у кожній іноземній валюті. Банк із такою 

позицією може зазнати додаткових витрат у разі підвищення курсу іноземної валюти щодо 

національної валюти. 

Валютна позиція закрита — сума активів та позабалансових вимог збігається із сумою 

балансових та позабалансових зобов‘язань у кожній іноземній валюті. 

Валютний курс — співвідношення між грошовими одиницями різних країн. 

Вексель — цінний папір, який свідчить про грошове зобов‘язання боржника 

(векселедавця), за яким потрібно сплатити в установлений строк і в певному порядку визначену 

суму грошей власнику векселя (векселедержателю). 

Великий кредит — сукупний розмір кредитів (у тому числі міжбанківських), з 

урахуванням векселів та 100 % сум позабалансових вимог (гарантії, поручительства), що 
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рахуються у банку за одним позичальником (контрагентом) або групою споріднених 

позичальників, що перевищує 10 % капіталу банку. 

Витрати банку — це зменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі відпливу 

чи зменшення активів або збільшення заборгованості, що призводять до зменшення власного 

капіталу, крім тих, що пов‘язані з розподілом частки доходу між власниками капіталу. 

Власний капітал банку — сукупність різних за призначенням фондів, які забезпечують 

економічну самостійність і стабільність банку. 

Депозит — це зобов‘язання банку за тимчасово залученими коштами фізичних і 

юридичних осіб або цінними паперами за відповідну плату. 

Дивіденд — частка прибутку акціонерного товариства, яка розподіляється між 

акціонерами у вигляді доходу відповідно до кількості та видів акцій, що їм належать. 

Достатність капіталу — спроможність банку захистити кредиторів та вкладників від 

непередбачених збитків, яких може зазнати банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру 

різноманітних ризиків. 

Доходи банку — збільшення економічної вигоди за сукупністю господарських операцій, 

крім операцій з реалізації додаткової кількості акцій банку, які призводять до збільшення суми 

активів банківської установи без відповідного збільшення суми її зобов‘язань, або зменшення 

суми зобов‘язань банківської установи без відповідного зменшення суми її активів. 

Забезпечення кредиту — засіб страхування банку від ризику неповернення клієнтом 

позички. 

Зареєстрований статутний капітал — це сума статутного капіталу, яка зареєстрована в 

регіональному управлінні Національного банку. Вона може бути більшою за номінальний 

статутний капітал. 

Застава — засіб забезпечення виконання зобов‘язання, своєрідна майнова гарантія його 

виконання в обумовленому обсязі й у визначені умовами терміни. 

Зворотний лізинг — це договір лізингу, який передбачає набуття лізингодавцем майна у 

власника і передання цього майна йому в лізинг. 

Зобов’язання — вимоги до активів банківської установи, що становлять її зобов‘язання 

сплатити фіксовану суму коштів у визначений час у майбутньому. У процесі ведення обліку та 

складання звітності до зобов‘язань також включаються кредиторська заборгованість за 

нарахованими процентами та відстрочена дебіторська заборгованість за доходами, але не 

включаються доходи, прибуток та внутрішньобанківські розрахунки. 

Інвестиції — довгострокове вкладення капіталу в грошовій, матеріальній й 

нематеріальний формах в об‘єкти підприємницької діяльності чи фінансові інструменти з 

метою одержання прибутку або забезпечення зростання капіталу. 

Інвестиції до асоційованих осіб — акції інших суб‘єктів господарської діяльності, що 

належать банківській установі, у разі, якщо їй належить не менше ніж 20 % від загальної суми 

статутного капіталу цього суб‘єкта. 

Інвестиційна політика — частина стратегії розвитку банку, що полягає у виборі та 

реалізації найефективніших форм вкладення капіталу з метою формування інвестиційного 

прибутку. Виділяють такі види інвестиційної політики: агресивний; компромісний; 

консервативний. 

Інвестиційна якість цінних паперів — загальна характеристика окремих видів цінних 

паперів з огляду їх дохідності, ліквідності та ризику. 

Інвестиційний портфель банку — сукупність цінних паперів, придбаних банком через 

активні операції з метою отримання прибутків. До складу цього портфеля входять: усі боргові 

цінні папери (векселі, облігації, сертифікати та ін.), що перебувають у власності банківської 

установи, якщо їй належить менше ніж 20 % від загальної суми статутного капіталу суб‘єкта 

господарської діяльності. 

Інсайдер — споріднена щодо банку особа. У переважній більшості це акціонер 

корпорації, котрий має доступ до інформації, що невідома широкому колу осіб, але суттєво 

впливає на акції даного акціонерного товариства. 
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Капітал — різниця між загальними сумами активів та зобов‘язань банку. Касовий оборот 

— це обсяг видач та надходжень готівкових коштів, що проходять через касу комерційного 

банку. 

Кредитний портфель — сукупність усіх позик, наданих банком з метою отримання 

доходу. Кредитний портфель включає агреговану балансову вартість усіх кредитів, у тому числі 

прострочених, пролонгованих та сумнівних щодо повернення. Кредитний портфель не включає 

в себе відсотки нараховані, але ще не сплачені, непрофінансовані, зобов‘язання видати кредит, 

кредитні лінії, які ще не використані, гарантії та акредитиви, оперативний лізинг. 

Кредитний ризик — ризик несплати позичальником основного боргу, відсотків за ним. 

Кредиторська заборгованість — це зобов‘язання банку здійснити оплату на користь 

інших осіб (фізичних та юридичних), які виникають у процесі взаємовідносин із банком. 

Лізинг — вид довгострокової оренди засобів виробництва, яка передбачає можливість 

подальшого продажу за встановленою ціною з урахуванням сум, виплачених за оренду. 

Ліквідність банку — здатність банку швидко перетворювати свої активи в грошові кошти 

з мінімальною втратою їх вартості з метою виконання своїх зобов‘язань. 

Ліміт кредитування — загальна сума коштів, яку банк може надати своєму банку-

партнеру у вигляді кредиту без забезпечення. 

Маржа — різниця між собівартістю і ціною продажу. 

Метод економічного аналізу — науково обґрунтована система теоретико-пізнавальних 

категорій, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження, що дають змогу 

приймати обґрунтовані управлінські рішення. 

Міжнародний лізинг — договір лізингу, що здійснюється суб‘єктами лізингу, які 

перебувають під юрисдикцією різних держав, або у разі, коли майно чи платежі перетинають 

державні кордони. 

Номінальний (або мінімальний) капітал — це сума статутного капіталу, яка необхідна 

для отримання ліцензії на існування банку. 

Об’єкт дослідження — конкретні банківські установи, їх філії або підрозділи. 

Облігація — вид цінного папера (боргового зобов‘язання), за яким його власнику 

виплачується щорічний дохід, розмір якого наперед обумовлено у вигляді визначеного 

процента до номінальної вартості облігації (на відміну від акції, величина за якою залежить від 

загальної прибутковості підприємства). 

Пайовий лізинг — здійснення лізингових операцій відбувається за участі суб‘єктів 

лізингу на основі укладення багатостороннього договору та залучення одного або кількох 

кредиторів, які беруть учать у здійсненні лізингу, інвестуючи свої кошти. 

Підкріплення каси банку — захід, спрямований на придбання готівки в інших банків для 

забезпечення всіх строкових виплат. 

Платоспроможність банку — здатність банку в певні терміни та сповна виконувати свої 

зобов‘язання. 

Портфельні інвестиції, якими є цінні папери, — високоліквідний вид фінансових 

інвестицій, що легко реалізується, але є більш ризикованим. Вони вільно котируються на ринку 

цінних паперів. Портфельну форму інвестування банки, як правило, використовують як спосіб 

тимчасового розміщення вільного банківського капіталу. 

Предмет дослідження — це сукупна діяльність комерційного банку та окремі її напрямки 

(кредитні, валютні операції, розрахунково-касове обслуговування, операції з цінними 

паперами). 

Прибутковість — коефіцієнт співвідношення суми прибутку (балансового або чистого) і 

сумарного значення відповідного показника. Показує здатність банку створювати прибуток і 

здійснювати рентабельну діяльність. Рівень прибутковості у процентах виражається системою 

коефіцієнтів рентабельності, основними з яких є рентабельність власного капіталу, 

рентабельність активів, рентабельність інвестицій, рентабельність доходу. 

Прибуток — перевищення доходів над витратами. 

Прогнозний розрахунок касових оборотів банку — розрахунок очікуваних сум 

надходжень і видач готівки через банківські установи. 
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Прямі фінансові інвестиції — вкладення коштів у діяльність інших підприємств, 

організацій і установ на довгостроковій основі. 

Рейтинг — установлення узагальнюючої оцінки фінансового стану банку за 

стандартизованою системою показників, що дає змогу розглядати усі банки з єдиного погляду. 

Ризик — імовірність настання події, пов‘язаної з можливими фінансовими втратами чи 

іншими негативними наслідками для діяльності банку. 

Ризик втрати капіталу — найвищий рівень ризику, що називається катастрофічним, для 

якого показником є можливість втрати всіх власних активів унаслідок банкрутства. 

Ризик інвестиційний — імовірність виникнення непередбачених фінансових втрат у разі 

невизначеності умов інвестиційної діяльності. 

Ризик ліквідності — ризик для укладача угоди, який полягає у тому, що контрагент не 

може виконати своїх зобов‘язань через тимчасову відсутність цінних паперів (грошових 

засобів), незважаючи на те, що останній (контрагент) володіє активами. 

Сплачений статутний капітал — сума статутного капіталу, за яким надійшла оплата від 

акціонерів. 

Спред — різниця між кредитною та депозитною ставками процента. 

Суб’єкти аналізу — можуть бути як комерційні банки, так і інші кредитні установи, а 

саме: НБУ, банки-кореспонденти, реальні та потенційні клієнти, аудиторські фірми, податкові 

органи, місцеві та центральні органи влади. 

Факторинг — це фінансова операція , яка полягає в тому, що підприємство-продавець 

поступається банку чи спеціалізованій фактор-компанії (факторинговій компанії) правом 

одержання грошових коштів за платіжними документами на поставлену продукцію. Під час 

проведення такої операції банк відшкодовує підприємству-продавцю основну частину боргу, 

справляючи певну комісійну плату, як правило, у відсотках, до суми платежу. 

Фактор-компанія (факторингова компанія) — юридична особа (банк, компанія), яка 

здійснює факторингові операції. 

Фінансова стабільність (стійкість) — характеристика фінансового стану банку 

(підприємства), яка забезпечується високою часткою власного капіталу у загальній сумі 

фінансових ресурсів та відсутністю яскраво виражених фінансових диспропорцій. 

Фінансовий стан — це характеристика фінансової конкурентоспроможності, тобто 

кредитоспроможності, платоспроможності, здатності виконувати свої зобов‘язання перед 

державою та іншими контрагентами. 

Цінний папір — документ, що засвідчує з дотриманням установленої форми обов‘язкових 

реквізитів майнові права, здійснення або передання яких можливі тільки за його пред‘явлення. 
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