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Мельник К.М., Ролінський О.В., Гузар Б.С.  Методичні матеріали, 

завдання та вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни « Аналіз 

банківської діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

(скорочена програма). «Сочінський М.М», 2021. 34 с. 

 

Методичні матеріали, завдання та вказівки призначені для використання 

при проведенні самостійної роботи студентів. Містять передмову, опис 

дисципліни, її мету та завдання, плани проведення занять та теми для 

самостійної роботи, тестові завдання, методи навчання, критерії оцінки 

самостійної роботи студентів, рекомендовану літературу. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Самостійна робота набуває все більшого значення й актуальності в умовах сьогодення, 

актуалізації дистанційного навчання та достатньо значними обсягами навчального матеріалу 

з навчальної дисципліни, що унеможливлює розгляд всього матеріалу під час аудиторних 

занять. В таких умовах, організація самостійної роботи студентів, їх самоосвіта виступає 

одним з важливих аспектів успішного навчання і ефективного засвоєння знань з дисципліни, 

що вивчається. 

Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання нормативно-правових 

актів, спеціальної літератури та інших матеріалів, необхідних для належного засвоєння 

предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку умінь до самостійного вивчення і 

викладання одержаної інформації.  

Оскільки, самостійна робота є основним засобом засвоєння навчального матеріалу в 

час, вільний від обов’язкових занять, без участі викладача, студент розвиває пізнавальні та 

виконавчі здібності, пам’ять, самостійне мислення, наполегливість, вміння самостійного 

здобуття знань. Забезпечення навчально-методичними засобами для вивчення дисципліни чи 

окремої теми, включає підручники, навчальні та методичні посібники, конспекти лекцій 

викладача, полегшує засвоєння матеріалу. Вагоме місце в цьому забезпеченні має 

методичний матеріал, завданням та рекомендації викладача, спеціальна літературі чи 

нормативно-правові акти. 

Засвоєння навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальному 

кабінеті або комп’ютерному класі академії, а також у домашніх умовах. Головне питання 

полягає в правильній організації самостійної роботи - її плануванні, що відповідає робочій 

програмі навчальної дисципліни. Приступаючи до самостійного вивчення матеріалу, перш за 

все студентам рекомендовано уважно знайомитись з джерелами, що стосуються певної теми, 

розподілити питання за складністю. Виконуючи самостійну роботу, студент має 

конспектувати основний зміст теми, уникаючи механічного переписування джерел. 

Рекомендується звертати особливу увагу на основні теоретичні положення, ключові слова, 

спеціальні терміни і поняття. Рекомендується розпочинати самостійну роботу студента до 

початку лекційних занять, активно використовувати систему попереднього читання 

підручників та навчальних посібників, що дозволить закласти теоретичну базу для глибокого 

сприйняття інформації під час лекції. 

Для самостійної роботи студенту пропонуються наступні види завдань для опанування 

матеріалу з конкретної теми курсу: вивчення матеріалів теми; ознайомлення з 

термінологічним словником; визначення ключових аспектів відповідей, підготовка тез 

виступу; підготовка рефератів та презентацій з рекомендованих тем. Самостійна робота 

носить індивідуальний характер, однак можливе й колективне осмислення та вивчення 

навчального матеріалу. Однією з таких форм є проведення самостійної роботи студентів під 

керівництвом викладача, яке проводиться відповідно до розкладу навчальних занять, з метою 

підвищення рівня підготовки студентів, ознайомлення їх з нормативно-правовими актами та 

отримання необхідної допомоги з боку викладача щодо теоретичних положень 

законодавства та аспектів їх практичного застосування. Перевірка виконання самостійної 

роботи проводиться викладачем на практичних заняттях, а також виноситься на підсумковий 

контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних 

навчальних занять. 
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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.  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Аналіз формування та використання банківських ресурсів 

1 
Тема 1. Теоретико-методологічні засади аналізу банківської 

діяльності 
4 6 

2 Тема 2. Аналіз власного капіталу банку  4 8 

4 Тема 3. Аналіз зобов’язань банку 4 6 

3 Тема 4. Загальний аналіз активних операцій банку 4 8 

5 Тема 5. Аналіз кредитних операцій банку 4 9 

6 Тема 6. Аналіз операцій банку з цінними паперами 4 8 

7 Тема 7. Аналіз валютних операцій банку 4 8 

8 Тема 8. Аналіз інших активно-пасивних операцій 4 7 

 Разом за змістовим модулем 1 32 60 

Змістовий модуль 2. Податковий контроль у механізмі податкового менеджменту  

9 Тема 9. Аналіз доходів та витрат банку 4 7 

10 Тема 10. Аналіз прибутку та рентабельності банку 4 8 

11 Тема 11. Аналіз ліквідності банку 6 11 

12 Тема 12. Аналіз банківських ризиків 6 12 

13 Тема 13. Оцінка фінансового стану банку 6 10 

 Разом за змістовим модулем 2 26 48 

 Всього   58 108 

 

ПЛАНИ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАНЬ, 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. 
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Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Роль аналізу в управлінні фінансами комерційного банку. 

2. Зміст механізму аналізу як функції управління фінансами комерційного банку. 

3. Сутність фінансового, управлінського, та операційно-вартісного аналізу. 

4. Діагностичний апарат фінансового аналізу. 

5. Інформаційне забезпечення банківського аналізу 

 

Тематика есе, рефератів, презентацій 

1.  Сучасні методи економічного аналізу.  

2.  Диференціація та інтеграція аналітичних досліджень.  

3.  Економіко – математичні методи в системі аналізу.  

4.  Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення аналізу банку 

Тестові завдання 

1. Під предметом аналізу розуміють: 

а) причинно-наслідкові зв'язки зміни економічних явищ та процесів; 

б) системне комплексне вивчення, вимірювання та узагальнення результатів 

діяльності підприємства; 

в) принципи аналізу; 

г) різновидність видів аналізу; 

д) дані статистичного, оперативного та бухгалтерського обліку. 

2. Предметом дослідження в економічному аналізі є: 

а) принципи економічного аналізу; 

б) методи та прийоми аналізу; 

в) використання грошових коштів на підприємстві; 

г) реальна господарська ситуація на досліджуваному об'єкті; 

д) фінансова діяльність банку. 

3. До об’єктів економічного аналізу належать: 

а) способи та прийоми дослідження причинно-наслідкових зв'язків; 

б) показники економічних нормативів, установлених НБУ; 

в) дані бухгалтерського обліку; 

г) результати господарської діяльності; 

д) принципи аналітичних досліджень. 

4. Об’єктами, через які розкривається предмет аналізу, є: 

а) статистична та бухгалтерська звітність; 

б) операційна, інвестиційна та фінансова діяльність банку; 

в) методи групувань та порівнянь; 

г) функціональна залежність між факторами та результатами зміни; 

д) причинно-наслідкові зв'язки зміни та розвитку явищ і процесів. 

5. В економічному аналізі об’єктом дослідження є: 

а) дані бухгалтерського обліку; 

б) причинно-наслідкові зв'язки зміни та розвитку явищ і процесів; 

в) способи та прийоми обробки аналітичної інформації; 

г) операційна, фінансова та інвестиційна діяльність банку; 

д) суб'єкти діяльності. 

6. Метод порівняння в аналізі полягає у: 

а) виявленні резервів зростання ефективності діяльності банку; 

б) визначенні стану досліджуваної економічної системи та її характеристиці; 

в) виявленні та оцінюванні причинно-наслідкових зв'язків зміни та розвитку 

досліджуваних економічних явищ і процесів; 

г) зіставленні планових нормативних і фактичних показників; 

д) виявленні пріоритетних напрямів розвитку банку. 

е) виявленні пріоритетних напрямів розвитку банку. 

7. Пошукова функція економічного аналізу полягає у: 

а) виявленні резервів збільшення ефективності господарювання; 
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б) визначенні стану досліджуваної економічної системи та її характеристиці; 

в) виявленні та оцінюванні причинно-наслідкових зв'язків зміни та розвитку 

досліджуваних економічних явищ і процесів; 

г) використанні абсолютних і відносних показників; 

д) визначенні пріоритетних напрямів розвитку економічної системи. 

8. Оціночна функція аналізу полягає у: 

а) принципах аналізу; 

б) функціях аналізу; 

в) методах аналізу; 

г) меті аналізу; 

д) виконанні планів та оцінюванні досягнутого рівня. 

9. Оцінювання стану та зміни досліджуваних явищ і процесів належить до: 

а) методів аналізу; 

б) принципів аналізу; 

в) предмета аналізу; 

г) функцій аналізу; 

д) об'єкта аналізу. 

10. Аналіз виконує функції: 

а) планування, контролю, стимулювання; 

б) оцінювання, розподілу, синтезу; 

в) діагностики, регулювання, контролю; 

г) синтезу, обґрунтування, стимулювання; 

д) оцінювання, діагностики, пошуку. 

 

Рекомендована література: 1, 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. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Аналіз резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів.  

2. Аналіз нерозподіленого прибутку як складової власного капіталу. 

3. Аналіз субординованого капіталу.  

 

Тематика есе, рефератів, презентацій 

1. Методи оцінювання власного капіталу 

2. Критичний аналіз методики оцінювання регулятивного капіталу.  

3. Принципи створення субординованого капіталу і методика його аналізу. 

4.  Коефіцієнтний аналіз достатності власного капіталу. 

 

Тестові завдання 

1. Нормативне значення адекватності основного капіталу (НЗ) має бути: 

а) не менше 7 %; 

б) не менше 20 %; 

в) не більше 4 %; 

г)  не більше 2 %; 

д) жодне неправильне (дати власну відповідь). 

2. Нормативне значення адекватності регулятивного капіталу (Н2) має бути: 

а) не менше 10 % 

б) не більше 15 %; 
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в) не більше 5 %; 

г) не більше 20 %; 

д) жодне неправильне (дати власну відповідь). 

3. Банківські ресурси— це: 

а) власний капітал; 

б) залучені та запозичені кошти (зобов'язання); 

в) власні, залучені та запозичені кошти; 

г) пасиви — власний капітал. 

4. Коефіцієнт використання залучених коштів повинен: 

а) бути > 40 %; 

б) дорівнювати 100 %; 

в) перебувати в межах 55—65 %; 

г) перебувати в межах 65—75 %. 

5. Аналіз структури та динаміки сласного капіталу відіграє важливу роль: 

а) для формування іміджу керівників банку; 

б) тільки для впливу на формування результатів діяльності банку; 

в) тільки для вкладників і кредиторів банку та НБУ; 

г) для порівняння з міжнародними стандартами капіталу (Базельською угодою); 

д) власна відповідь. 

6. До основного капіталу банку (капіталу першого рівня) належать: 

а) Статутний капітал + Загальні резерви + Нерозподілений прибуток ++ Фонд 

основних засобів; 

б) Статутний капітал + Загальні резерви + Нерозподілений прибуток + Результат 

переоцінки основних засобів + Резервні фонди; 

в) Статутний капітал + Нерозподілений прибуток; 

г) Статутний капітал + Загальні резерви + Емісійні різниці + Резервні фонди + 

Дивіденди, що направлені на збільшення статутного капіталу + Прибуток минулих років; 

д) Статутний капітал + Загальні резерви + Емісійні різниці + Резервні фонди + 

Дивіденди, що направлені на збільшення статутного капіталу + Прибуток минулих років + 

Результат переоцінки основних засобів + Прибуток поточного року. 

7. Коефіцієнт відвернення, що характеризує якісний склад власних коштів 

банку, розраховується як відношення: 

а) власних коштів до величини регулятивного капіталу; 

б) суми відвернутих коштів в активах до величини власних коштів; 

в) правильної відповіді немає. 

8. Мультиплікатор капіталу як показник, що характеризує активність банку на 

фінансовому ринку, обчислюється як співвідношення: 

а) капіталу банку та його зобов'язань; 

б) капіталу та активів, що зменшені на відповідні резерви; 

в) власна відповідь; 

г) суми загальних активів та капіталу банку. 

9. Аналіз структури та динаміки власного капіталу відіграє важливу роль: 

а) для формування іміджу керівників банку; 

б) тільки для впливу на формування результатів діяльності банку; 

в) тільки для вкладників і кредиторів банку та НБУ; 

г) для порівняння з міжнародними стандартами капіталу (Базельсь-кою угодою); 

д) власна відповідь. 

10. Формою фінансової звітності, що містить інформацію про рух власного 

капіталу банку, є: 

а) баланс; 

б) звіт про рух грошових коштів; 

в) звіт про фінансові результати; 

г) звіт про власний капітал. 
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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, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Недоліки та переваги різних складових ресурсної бази банку.  

2. Аналіз дотримання банком рівня обов’язкового резервування.  

3. Визначення обсягу ефективних кредитних ресурсів 

 

Тематика есе, рефератів, презентацій 

1. Економічна сутність зобов’язань банку та їх класифікація.  

2. Моделювання та аналіз структури пасивів банку.  

3.  Моделювання та аналіз структури зобов’язань банку. 

4.  Удосконалення методичних підходів до аналізу структури зобов’язань банку 

 

Тестові завдання 

1. До зобов’язань банку належать: 

а) дебіторська заборгованість; 

б) депозити фізичних осіб; 

в) залишки на поточних рахунках клієнтів, залишки на коррахунках банків, депозити,   

міжбанківські кредити, в тому числі й отримані від НБУ, кредиторська заборгованість; 

г) залишки на кореспондентських рахунках у НБУ; 

д) вклади громадян; 

2. До залучених коштів банку відносять: 

а) депозити клієнтів, тимчасово вільні кошти на рахунках клієнтів, кореспондентських 

рахунках лоро, кошти в розрахунках, кредиторська заборгованість, міжбанківські кредити, 

субординований борг; 

б) депозити клієнтів, тимчасово вільні кошти на рахунках клієнтів, кошти в 

розрахунках, кредиторська заборгованість; 

в) правильної відповіді немає. 

3. До запозичених коштів банку відносять: 

а) міжбанківські кредити та депозити, депозити клієнтів, тимчасово вільні кошти на 

рахунках клієнтів, кореспондентських рахунках лоро, кошти в розрахунках, кредитори; 

б) депозити клієнтів, тимчасово вільні кошти на рахунках клієнтів, кошти в 

розрахунках, кредиторська заборгованість; 

в) міжбанківські кредити, субординований борг, розміщені боргові цінні папери; 

г) правильної відповіді немає. 

4. Стабільність ресурсної бази буде вищою, коли: 

а) обсяг депозитів до запитання більший за обсяг строкових депозитів; 

б) обсяг депозитів до запитання менший за обсяг МБК; 

в) обсяг депозитів до запитання менший за обсяг строкових депозитів; 

г) обсяг строкових депозитів більший за обсяг власного капіталу. 

5. Про ризикову політику банку щодо залучення ресурсів свідчить така 

структура зобов’язань (вказати мінімум): 

а) частка МБК у залучених коштах > 50 %; 

б) частка МБК у залучених коштах > 10 %; 

в) частка МБК у залучених коштах > 30 %; 

г) частка МБК у залучених коштах > 20 %. 

6. Стабільність ресурсної бази банку буде вищою, коли: 
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а) оборотність депозитних вкладень зростатиме; 

б) оборотність депозитних вкладень уповільнюватиметься; 

в) оборотність депозитів більша, ніж оборотність кредитів; 

г) швидкість оборотів депозитних вкладень не змінюється. 

7. Коефіцієнт використання залучених коштів повинен: 

а) бути > 80%; 

б) бути 100 %; 

в) перебуває в межах 55—65 %; 

г) перебуває в межах 65—75 %. 

8. Підвищення ліквідності забезпечується, якщо: 

а) оборотність депозитів прискорюється; 

б) оборотність депозитів уповільнюється; 

в) оборотність депозитів вища, ніж кредитів; 

г) оборотність кредитів вища, ніж депозитів. 

9. Коефіцієнт залучення клієнтів розраховується як: 

а) відношення кількості відкритих рахунків до середньої кількості рахунків клієнтів; 

б) відношення кількості відкритих та закритих рахунків; 

в) відношення різниці між кількістю відкритих та закритих рахунків до 

середньорічної кількості банківських рахунків; 

г) відношення суми залучених коштів до суми розміщених коштів у кредити. 

10. Розмір залучення міжбанківських кредитів: 

а) регулюється з боку НБУ; 

б) не регулюється з боку НБУ; 

в) обмежується відповідним відсотком відносно суми регулятивного капіталу; 

г) регулюється тільки для проблемних банків, що перебувають у стадії санації. 

 

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. 

3. Аналіз якості активів. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання  

1. Аналіз ліквідності активів. 

2. Аналіз ризиковості активів 

 

Тематика есе, рефератів, презентацій 

1. Аналіз ефективності активних операцій банку.  

2. Аналіз впливу структури активів на доходи та прибуток банку. 

3. Модулювання структури активів банку для досягнення відповідних стратегічних 

цілей.  

4. Моделювання структури активів банку в управлінні ліквідністю банку.  

5. Моделювання структури активів банку в управлінні доходами банку 

 

Тестові завдання 

1. До дохідних активів відносять (вибрати всі можливі): 

а) залишки в касі; 

б) залишки на кореспондентському рахунку в НБУ; 

в) залишки на кореспондентських рахунках в інших банках; 

г) міжбанківський кредит, наданий іншим банкам; 

д) міжбанківський кредит, отриманий від інших банків; 
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е) вклади громадян; є) кредити надані; 

ж) депозити в інших банках; 

з) цінні папери, паї, акції, придбані банком; 

и) основні засоби і капіталовкладення; і) факторингові операції; 

ї) лізингові операції; й) валютна позиція банку; 

к) витрати майбутніх періодів; 

л) дебіторська заборгованість; 

м) кредиторська заборгованість. 

2. До ліквідних активів відносять (вибрати кілька статей):’ 

а) залишки в касі; 

б) залишки на кореспондентському рахунку в НБУ; 

в) залишки на кореспондентських коррахунках в інших банках; 

г) міжбанківський кредит, наданий іншим банкам; 

д) міжбанківський кредит, отриманий від інших банків; 

е) вклади громадян; є) кредити надані; 

ж) депозити в інших банках; 

з) цінні папери, паї, акції, придбані банком; 

и) основні засоби і капіталовкладення; і) факторингові операції; 

ї) лізингові операції; й) валютна позиція банку; 

к) витрати майбутніх періодів; 

л) дебіторська заборгованість; 

м) кредиторська заборгованість. 

3. До ризикових активів відносять (вибрати кілька статей): 

а) залишки в касі; 

б) залишки на кореспондентському рахунку в НБУ; 

в) залишки на кореспондентських рахунках в інших банках; 

г) міжбанківський кредит, наданий іншим банкам; 

д) міжбанківський кредит, отриманий від інших банків; 

е) вклади громадян; є) кредити надані; 

ж) депозити в інших банках; 

з) цінні папери, паї, акції, придбані банком; 

и) основні засоби і капіталовкладення; і) факторингові операції; 

ї) лізингові операції; й) валютна позиція банку; 

к) витрати майбутніх періодів; 

л) дебіторська заборгованість; 

м) кредиторська заборгованість. 

4. Вертикальний аналіз активів здійснюється: 

а) множенням кожної статті активів на ступінь ризику; 

б) діленням абсолютного відхилення загальної суми валюти балансуна суму валюти 

балансу в базисному періоді; 

в) оцінюванням структури активів як частки кожної статті активів; 

г) визначенням вертикальних відхилень кожної наступної статті відзначення 

попередньої статті. 

5. Горизонтальний аналіз активів банку здійснюється: 

а) множенням кожної статті активів на ступінь ризику;  

б) діленням суми статті активу на кінець періоду на значення сумистатті активу на 

початок періоду; 

в) розрахунком абсолютного відхилення статей активу балансу на кінець періоду від 

відповідних значень на початок періоду 

г) порівнянням оборотності активів з оборотністю пасивів банку. 

6. Активи, зважені за ступенем ризику, розраховуються: 

а) множенням кожної статті активу на загальний коефіцієнт ризиковості активів; 

б) діленням загального коефіцієнта ризику активів на абсолютну суму активів банку; 

в) діленням кожної статті активу на відповідний коефіцієнт ризику за шкалою НБУ; 
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г) множенням кожної статті активу на відповідний коефіцієнт ризику. 

7. Про поліпшення управління активами банку з позиції ризику можна 

говорити, коли: 

а) активи, зважені за ступенем ризику, збільшуються; 

б) сума резервів під можливі збитки за активними операціями зростає; 

в) активи, зважені за ступенем ризику, зменшуються; 

г) сума резервів під можливі збитки за активними операціями зменшується. 

8. Свідченням ефективного управління активами банку є: 

а) зростання абсолютної суми активів банку; 

б) зростання абсолютної суми прибутку банку; 

в) темпи зростання активів нижчі за темпи зростання прибутку банку; 

г) темпи зростання активів вищі за темпи зростання власного капіталу банку. 

9. Аналіз структури активів дає змогу оцінити: 

а) фінансову стійкість банку; 

б) ділову активність банку; 

в) платоспроможність банку; 

г) ефективність діяльності банку. 

10. Актив, який відноситься до непродуктивних це: 

а) вкладення у ОВДП; 

б) надані кредити; 

в) нараховані доходи за кредитами; 

г) залишки на кореспондентських рахунках у інших банках. 

 

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, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Методика встановлення лімітів кредитування на основі аналізу 

кредитоспроможності позичальника – банку.  

2. Аналіз кредитоспроможності позичальника – юридичної особи.  

3. Аналіз оборотності кредитних вкладень як основа оцінювання ліквідності банку.  

4. Методика аналізу структури кредитного портфеля. 

 

Тематика есе, рефератів, презентацій 

1. Методика аналізу якості кредитного портфеля з позиції ризику.  

2. Аналіз дохідності та прибутковості кредитних операцій.  

3. Аналіз цінової політики банку. 

4. Стратегічний аналіз кредитних операцій. 

 

Тестові завдання 

1. Коефіцієнт надання кредитів розраховується як: 

а) відношення наданих кредитів до залишку кредитних вкладень на кінець періоду; 

б) відношення наданих кредитів у періоді до залишку кредитних вкладень на початок 

періоду; 

в) відношення наданих кредитів до погашених кредитів; 

г) відношення наданих кредитів до суми залишку на початок періоду та залишку на 
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кінець періоду. 

2. Коефіцієнт кредитної активності розраховується як: 

а) різниця між сумою кредитного портфеля на кінець періоду та сумою кредитного 

портфеля на початок періоду; 

б) відношення кредитів, що надані у звітному періоді, до кредитів, наданих у 

попередньому періоді; 

в) відношення кредитів наданих до депозитів залучених; 

г) частка кредитних вкладень у загальних активах банку. 

3. Якість кредитного портфелю вважається незадовільною, якщо: 

а) питома вага прострочених кредитів більша 10 %; 

б) питома вага прострочених та пролонгованих кредитів більша 20 %; 

в) питома вага прострочених, пролонгованих та безнадійних кредитів більша 15 %; 

г) питома вага безнадійних кредитів більша 8 %. 

4. Коефіцієнт повернення кредитів розраховується як: 

а) відношення суми погашених кредитів згідно з термінами, передбаченими угодами, 

до середнього залишку кредитних вкладень; 

б) відношення суми погашених кредитів до залишку кредитів на початок періоду; 

в) відношення суми погашених кредитів до суми наданих кредитів у звітному періоді; 

г) відношення суми погашених кредитів до суми залишку кредитів на початок періоду 

та суми наданих кредитів у звітному періоді. 

5. Рівень диверсифікації кредитних вкладень визначається за показниками: 

а) питомої ваги кредитних вкладень у загальних активах; 

б) максимального розміру одного кредиту одному позичальникові; 

в) відношення суми великих кредитів до власного капіталу банку; 

г) питомої ваги кредитів, наданих у різні галузі. 

6. Оборотність кредитів розраховується як: 

а) відношення кредитного обороту з надання кредитів (дебетового обороту за 

позиковими рахунками) до середніх залишків кредитних вкладень за період; 

б) відношення кредитного обороту з повернення кредитів (кредитового обороту) до 

середніх залишків кредитних вкладень за період; 

в) відношення кредитного обороту з погашення кредитів до залишків кредитних 

вкладень на кінець періоду; 

г) відношення дебетового та кредитового обороту за позичковими рахунками. 

7. Тривалість одного обороту кредитних вкладень розраховується: 

а) множенням відношення кредитного обороту з надання кредитів до залишку 

кредитів на початок періоду на 360 днів; 

б) множенням відношення середніх залишків кредитних вкладень до кредитного 

обороту з погашення кредитних вкладень на 360 днів; 

в) діленням відношення середніх залишків кредитних вкладень до кредитного обороту 

з погашення кредитів на 360 днів. 

8. Коефіцієнт (рівень) захищеності кредитних вкладень від втрат 

розраховується як: 

а) відношення суми кредитів за звітний період до суми резерву на кінець періоду; 

б) відношення суми резерву до суми кредитів за звітний період; 

в) відношенням суми резерву до суми збиткових кредитів; 

г) відношенням суми збиткових кредитів до суми забезпечення всіх кредитів. 

9. Коефіцієнт забезпеченості кредитних вкладень від втрат (зовнішній фактор) 

розраховується як: 

а) відношення суми забезпечення по збиткових (сумнівних до повернення) кредитах 

до суми збиткових кредитів; 

б) відношення суми всіх кредитів до суми резерву від можливих втрат по позиціях; 

в) відношення суми збиткових кредитів до суми забезпечення по всіх кредитах; 

г) відношення суми кредитів наданих (усього) до суми збиткових кредитів. 

10. Коефіцієнт дохідності кредитних операцій розраховується: 
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а) множенням доходу від кредитних операцій на суму виданих кредитів у звітному 

періоді; 

б) діленням доходу від кредитних операцій на загальну суму доходів банку; 

в) діленням доходу від кредитних операцій на суму виданих кредитів; 

г) діленням доходу від кредитних операцій на процентні витрати на залучення 

ресурсів. 

 

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  

 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Аналіз структури операцій з цінними паперами 

2. Аналіз інфляційного впливу на реальну дохідність операцій із ЦП  

 

Тематика есе, рефератів, презентацій 

1. Критерії альтернативного вибору фінансових інвестицій  

2. Аналіз методів оцінки фінансових інвестицій  

3.  Аналіз ризику та дохідності фінансових інвестицій. 

 

Тестові завдання 

1. До капітальних (реальних) інвестицій належать: 

а) інвестиції в цінні папери; 

б) інвестиції в основні засоби; 

в) інвестиції в статутний капітал іншого підприємства; 

г) депозитні вклади в банках. 

2. До фінансових інвестицій належать: 

а) інвестиції в нове будівництво; 

б) інвестиції в цінні папери; 

в) інвестиції в технічне переозброєння підприємства; 

г) інвестиції в реконструкцію та модернізацію підприємства. 

3. Чистий дохід від реальних інвестицій — це: 

а) алгебраїчна сума первинних доходів і витрат; 

б) різниця між первинним доходом та інвестиційними витратами; 

в) різниця між експлуатаційним доходом і первинними витратами; 

г) різниця між експлуатаційним доходом та інвестиційними витратами. 

4. Для приведення грошових потоків до початку інвестування застосовують 

такий методичний прийом: 

а) нарощення; 

б) порівняння; 

в) дисконтування; 

г) елімінування. 

5. Масштаб інвестицій— це: 

а) мінімізація вкладень; 

б) собівартість одиниці продукції, робіт, послуг; 

в) скорочення строку окупності інвестицій; 

г) відношення обсягу інвестування до потужностей інвестиційних об'єктів. 

6. Період окупності інвестицій— це: 
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а) нормативний строк освоєння інвестиційного проекту; 

б) період, необхідний для того, щоб чисті прибутки від інвестицій відшкодували 

витрати; 

в) дисконтований період окупності; 

г) ліквідність інвестиційного проекту після введення об'єкта в експлуатацію. 

7. Чистий дохід від реальних інвестицій визначається як: 

а) сума валового прибутку й амортизаційних відрахувань; 

б) сума чистого прибутку і амортизаційних відрахувань; 

в) різниця між інвестиційними витратами та експлуатаційним доходом; 

г) сума операційного прибутку і амортизаційних відрахувань. 

8. Курс акцій—це відношення: 

а) процентів отриманих до процентів сплачених; 

б) дивідендів до позичкового процента; 

в) дисконтованої вартості до позичкового процента; 

г) ринкової вартості до номінальної вартості; 

д) акціонерний капітал до середньої кількості акцій, випущених в обіг. 

 

9. Ефективність використання акцій визначається відношенням: 

а) чистого доходу за звичайними акціями до середньорічної кількості акціонерів; 

б) чистого прибутку до номінальної вартості акцій; 

в) виплачених дивідендів до середньої кількості акцій, випущених в обіг; 

г) чистого доходу за акціями до їх собівартості. 

10. Ефективність інвестиційного проекту характеризує: 

а) валовий прибуток; 

б) рентабельність інвестиційних витрат; 

в) чистий приведений дохід; 

г) дохід від реалізації продукції. 

 

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, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Діяльність банку на валютному ринку. 

2. Аналіз структури активів та зобов’язань банку в іноземній валюті. 

3. Валютна позиція банку 

4. Неторговельні операції. Сутність та види операцій. 

5. Методика аналізу валютних операцій банку. 

 

Тематика есе, рефератів, презентацій 

1. Методика аналізу валютно – обмінних операцій банку.  

2. Торгівля іноземною валютою. Різновидність операцій та аналіз їх прибутковості.  

3.  Ефективність використання залучених ресурсів в іноземній валюті.  

4. Аналіз якості карткового портфеля банку в іноземній валюті.  

5. Шляхи забезпечення дохідності валютних операцій банку. 

 

Тесові завдання 

1. Валютні цінності— це: 

а) валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в іноземній 
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валюті; 

б) іноземна валюта; 

в) валюта України; 

г) іноземні грошові знаки у формі банкнот, що перебувають в обігу та є законним 

платіжним засобом на території відповідної іноземної держави. 

2. Абсолютний приріст валютних активів розраховується як: 

а) сума валютних активів банку, поділена на суму активів банку; 

б) сума валютних активів банку, поділена на суму зобов'язань банку; 

в) різниця суми валютних активів на кінець та початок періоду; 

г) різниця суми валютних зобов'язань на кінець та початок періоду. 

3. Темп зростання валютних зобов’язань розраховується як: 

а) відношення суми валютних зобов'язань на кінець періоду до суми валютних 

зобов'язань на початок періоду; 

б) відношення суми валютних активів на кінець періоду до суми валютних активів на 

початок періоду; 

в) різниця суми валютних зобов'язань на кінець та початок періоду; 

г) сума валютних активів банку, поділена на суму зобов'язань банку. 

4. Про ризикову політику банку щодо валютних операцій банку свідчить: 

а) перевищення установленого нормативу відкритої валютної позиції банку; 

б) надання кредитів в іноземній валюті суб'єктам підприємницької діяльності; 

в) дотримання нормативів відкритої довгої валютної позиції; 

г) закрита валютна позиція банку; 

д) відсутність кореспондентських рахунків, відкритих у зарубіжних банках. 

5. Ефективність використання банком залучених ресурсів в іноземній валюті 

визначається на підставі таких показників: 

а) повноти використання залучених коштів в іноземній валюті; 

б) повноти використання залучених коштів в іноземній валюті з урахуванням операцій 

торгівлі іноземною валютою; 

в) дохідності валютних коштів; 

г) структурного аналізу валютних активів; 

д) нормативів відкритої валютної позиції. 

6. Для мінімізації ризику валютних операцій Національний банк вживає таких 

заходів: 

а) установлює ліміти на відкриту валютну позицію; 

б) обмежує проведення кредитних операцій у національній валюті; 

в) обмежує залучення депозитів в іноземній валюті; 

г) обмежує залучення депозитів у національній валюті; 

д) упроваджує систему внутрішніх лімітів банку на валютні операції (ліміти 

контрагента, ліміти у розрізі валют, філій банку, ліміти на види операцій); 

є) здійснює управління валютною позицією; є) здійснює управління валютним ризиком. 

7. Зростання абсолютного значення дохідності від валютних операцій можна 

оцінити як: 

а) негативну тенденцію; 

б) позитивну тенденцію; 

в) неможливо оцінити за абсолютним значенням; 

г) неефективну кредитну політику банку; 

д) недотримання установлених лімітів відкритої валютної позиції банку. 

8. Збільшення питомої ваги залучених ресурсів в іноземній валюті свідчить про: 

а) зростання загального обсягу залучених коштів в іноземній валюті; 

б) збільшення прибутковості валютних операцій; 

в) збільшення вартості залучених депозитів в іноземній валюті; 

г) зміни у структурі активів. 

9. До категорії «валютна операція на умовах «спот» належать : 

а) валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції 
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на другий робочий день після дня укладення договору; 

б) валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції 

на перший робочий день після дня укладення договору; 

в) валютно-обмінні операції, що здійснюються через обмінний пункт; 

г) валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції 

(з поставкою валюти за договором) пізніше ніж на 

другий робочий день після дня укладення договору. 

10. До категорії «валютна операція на умовах «форвард»» належать: 

а) валютно-обмінні операції банку; 

б) валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції 

(з поставкою валюти за договором) пізніше ніж на другий робочий день після дня укладення 

договору; 

в) розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами; 

г) валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції 

на другий робочий день після дня укладення договору. 

 

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, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Аналіз ефективності факторингових операцій.  

2. Методика аналізу форфейтингових операцій в банках.  

3. Аналіз ефективності форфейтингових операцій. 

4. Методологічні засади проведення традиційних банківських послуг.  

 

Тематика есе, рефератів, презентацій 

1. Методологічні засади формування аналітичного забезпечення в системі 

управління факторинговими операціями.  

2. Перспективи розвитку форфейтингових операцій в Україні та основні перешкоди 

їх використання банками в сучасних умовах.  

3. Перспективи розвитку факторингових операцій у практиці українських банків.  

4. Оцінювання стану надання нетрадиційних послуг та визначення шляхів 

подальшого їх розвитку в Україні.  

 

Тестові завдання 
1. Значимість лізингових операцій для банку характеризується таким показником: 

а) абсолютний приріст вартості майна, призначеного для передання в оренду; 

б) коефіцієнт повноти використання лізингового майна для операційної оренди; 

в) дохідність лізингових операцій; 

г) частка майна, призначеного для передання в оренду, в загальній сумі активів 

банку. 
2. Аналіз динаміки лізингових операцій здійснюється за допомогою таких показників 

(вибрати кілька): 

а) абсолютна динаміка лізингових операцій; 

б) абсолютний приріст обсягу лізингових операцій; 

в) частка майна, призначеного для передання в оренду, в загальній сумі 

основних засобів; 
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г) темп приросту лізингових операцій; 

д) відносна динаміка лізингового майна. 
3. Коефіцієнт надання факторингових кредитів розраховується: 

а) діленням наданих факторингових кредитів на залишок факторингових 

кредитів на кінець періоду; 

б) множенням наданих факторингових кредитів на середню тарифну ставку за 

цими операціями; 

в) діленням наданих факторингових кредитів на залишок факторингових 

кредитів на початок періоду; 

г) діленням наданих факторингових кредитів на суму заборгованості за 

вимогами, що виставляються постачальником клієнту. 
4. За ступенем ризику факторингові операції належать до: 

а) п'яти груп ризику: стандартні, під контролем, субстандартні, сумнівні та 

безнадійні; 

б) чотирьох груп ризику: стандартні, прострочені, сумнівні до повернення, 

безнадійні; 

в) трьох груп ризику: стандартні, сумнівні, безнадійні; 

г) за групами ризику не поділяються. 
5. Коефіцієнт якості портфеля факторингових кредитів розраховується: 

а) діленням факторингових кредитів на загальну суму кредитного портфеля; 

б) діленням загальної суми наданих факторингових кредитів на суму 

безнадійних списаних факторингових кредитів; 

в) діленням факторингових кредитів, зважених за ступенем ризику, на загальну 

суму факторингових кредитів; 

г) діленням якісних факторингових кредитів на суму безнадійних 

факторингових кредитів. 
6. Коефіцієнт дохідності факторингових операцій розраховується: 

а) множенням доходу від факторингових операцій на середню процентну 

ставку за цими операціями; 

б) діленням суми доходу від факторингових операцій на суму, що перерахована 

фактор-банком на оплату розрахункових документів; 

в) діленням суми доходу від факторингових операцій на суму дохідних активів; 

г) множенням загальної суми факторингових кредитів на середній тариф за 

цими операціями. 
7. Динаміка форфейтингових операцій аналізується за допомогою таких показників 

(вибрати кілька): 

а) абсолютна динаміка форфейтингових операцій; 

б) темп приросту форфейтингових операцій; 

в) абсолютний приріст форфейтингових операцій; 

г) структура форфейтингових операцій; 

д) відношення обсягу форфейтингових операцій до валюти балансу банку; 

е) відношення доходів від форфейтингових операцій до загальної суми доходів 

банку; 

є) темп зростання обсягу форфейтингових операцій. 
8. Структура карткового портфеля банку визначається у розрізі: 

а) видів платіжних карток та сегментації клієнтів; 

б)типів еквайрингового обладнання (банкомати, пункти видачі готівки, 

торговельні підприємства); 

в) сегментації клієнтів; 

г) типів операції — зняття готівки, розрахунки в торговельних підприємствах, 

надання кредитів тощо. 
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9. Питома вага залишків на карткових рахунках у загальному обсязі залучених коштів 

розраховується як: 

а) відношення суми залучених коштів фізичних осіб на карткові рахунки до 

суми залучених коштів на всі карткові рахунки; 

б) відношення суми залучених коштів на карткові рахунки до загальної суми 

залучених коштів; 

в) сума проведених операцій за картковими рахунками клієнтів банку; 

г) кількість емітованих платіжних карток. 
10. Ефективність операцій з платіжними картками розраховується як: 

а) різниця між кількістю емітованих карток на кінець та початок періодів; 

б) різниця між обсягами операцій, що проведені з використанням платіжних 

карток на кінець та початок періоду; 

в) відношення прибутку банку та його витрат за операціями з платіжними 

картками; 

г) відношення операцій, проведених через банкомати, до загальної кількості 

операцій, здійснених із використанням платіжних карток. 
 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 22, 25, 31, 32, 33, 36, 47. 

 

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, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Порівняльний аналіз темпів зростання доходів та витрат.  

2. Визначення резервів збільшення доходів та зменшення витрат. 

 

Тематика есе, рефератів, презентацій 

1. Аналіз стабільності доходів за допомогою середньоквадратичних відхилень, 

коефіцієнта варіації та індексу нестабільності доходів.  

2. Застосування деком позиційного аналізу у формуванні факторних моделей.  

3. Визначення резервів збільшення доходів банку та зменшення витрат.  

4. Моделювання рівня дохідності активів та витратності пасивів для досягнення 

необхідного розміру прибутку банку.  

5. Інтегральна оцінка фінансової стійкості та платоспроможності банку.  

6. Моделювання аналізу доходів і витрат банку в умовах використання сучасних 

інформаційних технологій. 

 

Тестові завдання 

1. До складових процентного доходу відносять: 

а) проценти, отримані від кредитів, наданих юридичним і фізичним особам, від 

міжбанківських депозитів і кредитів, та дохід у вигляді відсотків від операцій з цінними 

паперами; 

б) проценти, отримані від наданих кредитів, доходи від розрахунково-касового 

обслуговування клієнтів та від торгівлі іноземною валютою; 

в) операційний дохід, комісійний дохід, торговельний та інші види доходу; 

г) правильної відповіді немає. 

2. Відповідно до складання Звіту про фінансові результати діяльності 
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комерційного банку витрати поділяються на такі групи: 

а) процентні витрати, комісійні витрати, збитки, загально-адміністративні, витрати на 

персонал, інші витрати; 

б) процентні та комісійні витрати, загально-адміністративні витрати, витрати на 

персонал, безнадійні й сумнівні борги, непередбачені витрати; 

в) процентні витрати та неопераційні витрати; 

г) дати власну відповідь. 

3. Під час аналізу структури доходів виявлено, що поліпшення управління 

активами банку досягається за таких умов: 

а) питома вага операційних витрат наближається до 100  %, а темп їх приросту 

ритмічний; 

б) зростає питома вага доходів від небанківських операцій за постійного обсягу 

доходів операційних; 

в) збільшується загальний обсяг доходів банку; 

г) зменшуються операційні витрати банку і зростають доходи від корпоративних прав 

банку. 

4. У факторну модель доходу від кредитних операцій включаються такі чинники 

(може бути два і більше): 

а) загальний обсяг наданих кредитів; 

б) середня процентна ставка за депозитами за період; 

в) середня процентна ставка за кредитами за період; 

г) кількість кредитних угод. 

5. Яка стаття не входить до операційного доходу банку: 

а) процентний дохід; 

б) комісійний дохід; 

в) дохід від торгівельних операцій; 

г) непередбачені доходи. 

6. Основною складовою операційних витрат є: 

а) комісійні витрати; 

б) процентні витрати; 

в) витрати на персонал; 

г) амортизація основних засобів. 

7. До операційних витрат комерційного банку не відносять: 

а) господарські витрати; 

б) процентні витрати; 

в) витрати на здійснення операцій з цінними паперами; 

г) комісію за отримані банком послуги. 

8. Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення 

зобов’язань, які призводять до зростання капіталу (крім зростання капіталу за рахунок 

внесків власників) мають назву: 

а) прибутку; 

б) доходу; 

в) емісійного доходу; 

г) притоку грошових коштів. 
9. До інших небанківських операційних доходів не відносять: 

а) доходи від продажу основних засобів; 

б) доходи від продажу матеріальних цінностей; 

в) штрафи та пені, отримані від господарських операцій ; 

г) штрафи та пені, отримані від банківських операцій. 
10. Загальний аналіз доходів банку ґрунтується на використанні методик: 

а) коефіцієнтного аналізу; 

б) вертикального та горизонтального економічного аналізу; 

в) кореляційного аналізу ; 

г) загального аналізу. 
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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, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Методика розрахунку «точки беззбитковості» роботи банку.  

2.  Система фінансових коефіцієнтів прибутковості.  

3. Методика розрахунку «точки беззбитковості» роботи банку. 

4.  Аналіз ефективності діяльності працівників банку.. 

 

Тематика есе, рефератів, презентацій 

1. Ситуаційний аналіз рівня прибутковості банку.  

2. Визначення та обґрунтування необхідного рівня умовно – постійних та умовно – 

змінних витрат.  

3. Моделювання аналізу прибутковості банківської діяльності в умовах використання 

сучасних інформаційних технологій.  

4. Аналіз формування і розподілу чистого прибутку банку.  

5. Методологія розроблення рекомендацій щодо підвищення прибутковості банку та 

забезпечення стабільності його подальшої діяльності. 

6.  Факторні моделі та їх застосування в аналізі прибутку і рентабельності банку.  

7. Коефіцієнтний аналіз рівня рентабельності банку 

 

Тестові завдання 

1. Коефіцієнт загальної рентабельності банку розраховується як відношення: 

а) чистого прибутку до сукупних зобов'язань; 

б) балансового прибутку банку до його сукупних доходів; 

в) балансового прибутку до банківського капіталу; 

г) правильної відповіді немає. 

2. Процентна маржа комерційного банку визначається як: 

а) різниця між балансовим прибутком і процентними доходами; 

б) відношення балансового прибутку до суми дохідних активів; 

в) процентні доходи банку, зменшені на процентні витрати. 

3. Коефіцієнт RОА розраховується діленням обсягу: 

а) прибутку на капітал; 

б) доходу на капітал; 

в)  прибутку на активи; 

г) доходів на пасиви. 

4. Коефіцієнт RОЕ розраховується діленням обсягу: 

а) доходів на капітал; 

б) капіталу відкоригованого на активи; 

в) прибутку на доходи, усього; 

г) чистого прибутку на капітал. 

5. Вплив зміни обсягу наданих кредитів на обсяг прибутку від реалізації кредитів 

розраховується: 

а) множенням обсягу планового прибутку на зростання процентної ставки за 

кредитами; 

б) діленням обсягу фактичного прибутку на обсяг планового прибутку; 

в) множенням планового прибутку на відсоток виконання плану з обсягу наданих 

кредитів; 
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г) множенням планового прибутку на відсоток перевиконання плану з обсягу наданих 

кредитів. 

6. Мінімальним значенням чистої процентної маржі, за якого робота банку 

вважається ефективною, є: 

а) 2%; 

б) 4,5%; 

в) 10%; 

г) 15,5 %. 

д) інша відповідь. 

7. Вплив середньої процентної ставки за депозитами (собівартості кредиту) на 

прибуток від реалізації кредитів розраховується як: 

а) різниця між плановою сумою процентних витрат у перерахунку на фактичний обсяг 

і структуру наданих кредитів і фактичною сумою процентних витрат; 

б) різниця між фактичною сумою процентних витрат і плановою сумою процентних 

витрат у перерахунку на фактичний обсяг і структуру; 

в) різниця між фактичною сумою прибутку від реалізації кредитів і плановою сумою 

прибутку в перерахунку на фактичний обсяг і структуру; 

г) множенням планового прибутку від реалізації кредитів на відсоток перевиконання 

плану з надання кредитів. 

8. Мінімальним значенням чистого спреду, за якого роботу банку можна вважати 

ефективною, є: 

а) 10%; 

б) 5 %; 

в) 2,5%; 

г) 1,25 %. 

9. Мінімальним значенням прибутковості активів (КОА), за якого роботу банку 

можна вважати ефективною, є: 

а) 1 %; 

б) 5 %; 

в) 10%; 

г) 20 %. 

10.  Який економічний зміст має показник SPRED: 

а) вимірник доходності для акціонерів банку; 

б) показник ефективності роботи менеджерів; 

в) показник ефективності посередництва між вкладниками і позичальниками ; 

г) фінансовий важіль. 

 

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. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Аналіз основних джерел попиту та пропозиції ліквідних коштів банку. Методика 

розрахунку нетто – ліквідної позиції банку. 

2. Прогнозний аналіз банківської ліквідності.  

3. Міжнародний досвід оцінки банківської ліквідності. 
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Тематика есе, рефератів, презентацій 

1. Ліквідність та платоспроможність банківської установи.  

2. Аналітичне забезпечення стратегій управління ліквідністю банку.  

3. Банківська ліквідність та чинники, які її формують. 

4. Показники та методи оцінювання ліквідності банку.  

5. Інструментарій аналізу потреби банку в ліквідних коштах. 

 

Тестові завдання 

1. Ліквідність банку визначається як: 

а) достатній обсяг власних оборотних коштів банку; 

б) здатність банку своєчасно задовольняти кредитні заявки клієнтів; 

в) здатність банку в будь-який момент виконувати свої грошові зобов'язання; 

г) здатність банку залучати грошові ресурси в будь-який час за будь-якою ціною. 

2. Ліквідність активів банку визначається: 

а) здатністю перетворюватися в грошову форму за будь-якою вартістю; 

б) здатністю перетворюватися в грошову форму без втрати вартості; 

в) швидкістю перетворення активів у грошову форму; 

г) швидким перетворенням у грошову форму без втрати вартості. 

3. Ліквідні кошти — це: 

а) кошти, які можна трансформувати в готівку за короткий строк та без значної 

втрати вартості через їх реалізацію; 

б) робочі активи, які приносять банку дохід у вигляді процентів; 

в) ліквідні залучені кошти, за допомогою яких банк може розрахуватися за своїми 

поточними зобов'язаннями; 

г) кошти, які можна швидко залучити на ринку для розрахунку за своїми 

зобов'язаннями. 

4. До високоліквідних активів банку належать: 

а) залишки в касі, на кореспондентських рахунках у НБУ, на кореспондентських 

рахунках в інших банках, високоліквідні цінні папери, кредити, надані надійним 

позичальникам; 

б) робочі активи банку з терміном погашення до одного місяця; 

в) залишки в касі, на кореспондентських рахунках в НБУ, на кореспондентських 

рахунках в інших банках, високоліквідні цінні папери; 

г) залишки в касі, на кореспондентських рахунках у НБУ, на кореспондентських 

рахунках в інших банках, цінні папери, кредити з терміном погашення до одного місяця. 

5. Платоспроможність банку — це його здатність: 

а) відповідати за своїми зобов'язаннями в певні строки та в повному обсязі; 

б) перетворювати свої активи в грошову форму; 

в) збалансовано управляти своїми активами і пасивами; 

г) у будь-який час залучити кошти на ринку за цінами, не вищими за ринкові. 

6. До факторів, які впливають на ліквідність, не належить: 

а) збалансованість обсягів активів і зобов'язань банку; 

б) організаційна та функціональна структура банку; 

в) якість (ступінь ризикованості) активів банку; 

г) відповідність строків погашення активів і виконання зобов'язань банку. 

7. Мета управління ліквідністю банку полягає в: 

а) максимізації величини ліквідних активів; 

б) мінімізації величини ліквідних активів; 

в) підтриманні ліквідності банку на передбаченому законом рівні; 

г) мета залежить від загальної стратегії управління фінансами банку. 

8. Норматив короткострокової ліквідності Н6 — це відношення: 

а) високоліквідних активів до зобов'язань банку; 

б) ліквідних активів до короткострокових зобов'язань; 

в) ліквідних активів з початковим строком погашення до одного року до 
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короткострокових зобов'язань з початковим строком погашення до одного року; 

г) ліквідних активів із початковим строком погашення до трьох місяців до 

короткострокових зобов'язань із початковим строком погашення до трьох місяців. 

9. Для комерційного банку норматив короткострокової ліквідності повинен 

складати не менше: 

а) 60%; 

б) 40%; 

в) 20%; 

г) 15%. 

10. Якого методу управління ліквідність не існує: 

а) через управління активами; 

б) через управління пасивами; 

в) через управління власним капіталом 

г) збалансованого. 

 

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, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Загальна характеристика методів ідентифікації та оцінювання банківських ризиків.  

2. Розрахунок та аналіз загального розміру ризику банку.  

3. Методика аналізу дюрації. 

 

Тематика есе, рефератів, презентацій 

1. Загальна характеристика методів ідентифікації та оцінювання банківських ризиків.  

2. Аналіз ризику кредитного портфеля банку.  

3. Аналіз процентного ризику банку.  

4. Показники та методи оцінювання валютного ризику банку.  

5. Факторні моделі в аналізі банківських ризиків.  

6. Аналіз ризику та дохідності портфеля цінних паперів банку 

 

Тестові завдання 

1. Ефективне управління банківськими ризиками передбачає: 

а) повне уникнення ризиків; 

б) оцінювання величини ризику; 

в) застосування методів зниження ризиків; 

г) указане в пунктах б), в). 

2. До зовнішніх ризиків банку належить: 

а) стратегічний; 

б) правовий; 

в) ринковий; 

г) юридичний. 

3. До фінансових ризиків банку належить: 

а) втрата репутації; 



 26 

б) юридичний; 

в) ринковий; 

г) стратегічний. 

4. До функціональних ризиків банку належить: 

а) валютний; 

б) стратегічний; 

в) ринковий; 

г) кредитний. 

5. До цінових ризиків банку не належить: 

а) валютний; 

б) ризик зміни вартості цінних паперів; 

в )     кредитний; 

г)      процентний. 

6. До методів управління кредитними ризиками належить: 

а) створення резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської 

заборгованості; 

б) створення резервного фонду; 

в) створення резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями; 

г) створення резерву на покриття втрат від операцій з цінними паперами. 

7. Резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку 

виконує функцію: 

а) оперативну; 

б) захисну; 

в) регулюючу; 

г) жодної з перелічених функцій. 

8. До інструментів хеджування ризиків не належать: 

а) опціюни; 

б) векселі; 

в) форварди; 

г) ф ‘ючерси. 

9. Показник дюрації (середньозважений строк погашення) цінного папера 

використовується для оцінювання: 

а) валютного ризику цінного папера; 

б) процентного ризику банку; 

в) ризику зміни вартості цінного папера за умови зміни ставок на ринку; 

г) ринкового ризику. 

10. Норматив великих кредитних ризиків (Н8) визначається як відношення: 

а) суми всіх великих кредитів до регулятивного капіталу банку; 

б) суми всіх великих кредитів за мінусом фактично сформованих резервів до 

регулятивного капіталу банку; 

в) суми всіх великих кредитів за мінусом фактично сформованих резервів до 

сукупних активів банку; 

г) суми всіх великих кредитів до власного капіталу банку. 

 

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, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Система показників оцінки ефективності діяльності конкретного банку.  

2. Основні ознаки, за якими групуються показники ефективності діяльності 

банківської установи.  

3.  Алгоритм рейтингової оцінки підрозділів банку за ступенем ефективності.  

4.  Аналіз ефекту та ефективності діяльності комерційного банку.  

5.  Узагальнююча оцінка фінансового стану банку. 

 

Тематика есе, рефератів, презентацій 

1. Фінансовий аналіз в інформаційній системі управління банком.  

2. Інтегральна оцінка фінансової стійкості та платоспроможності банку. 

3. Методика аналізу ефективності управління банком.  

4. Особливості експрес – аналізу фінансового стану банку.  

5. Рейтингові системи оцінювання діяльності банку. 

 

Тестові завдання 

1. Економічні нормативи – це …  

а) розрахункові величини, за допомогою яких здійснюється управління грошовим 

обігом і банківською діяльністю; 

б) сумарний позитивний результат його господарсько-фінансової та комерційної 

діяльності. 

в) різниця між отриманими та сплаченими відсотковими ставками; 

г) показник, що відображає, наскільки успішно банк виконує функцію посередника між 

вкладниками та позичальниками і наскільки гострою є конкуренція на грошовому ринку, 

учасником якого є установи банків. 

2. Прибутковість банку – це …  

а) розрахункові величини, за допомогою яких здійснюється управління грошовим 

обігом і банківською діяльністю; 

б) сумарний позитивний результат його господарсько-фінансової та комерційної 

діяльності. 

в) різниця між отриманими та сплаченими відсотковими ставками; 

г) показник, що відображає, наскільки успішно банк виконує функцію посередника між 

вкладниками та позичальниками і наскільки гострою є конкуренція на грошовому ринку, 

учасником якого є установи банків. 

3. Чистий спред – це … 

а) розрахункові величини, за допомогою яких здійснюється управління грошовим 

обігом і банківською діяльністю; 

б) сумарний позитивний результат його господарсько-фінансової та комерційної 

діяльності. 

в) різниця між отриманими та сплаченими відсотковими ставками; 

г) показник, що відображає, наскільки успішно банк виконує функцію посередника між 

вкладниками та позичальниками і наскільки гострою є конкуренція на грошовому ринку, 

учасником якого є установи банків. 

4. Власний капітал банку в балансовому звіті відображено за статтями:  

а) статутний капітал, нерозподілений прибуток; 

б) резерв поточного і минулих років; 

в) інші фонди і резерви банку; 

г) всі відповіді вірні. 

5. Показник ROA належить до групи показників, що визначають: 

а) фінансову стійкість; 

б) ліквідність; 

в) прибутковість 

г).рентабельність. 
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6. ROЕ – це:  

а) дохід на активи; 

б) дохід на капітал; 

в) прибутковість акціонерного капіталу банку; 

г) ефективність операційної діяльності банку. 

7. CAMEL- це: 

а) програма внутрішнього контролю банку; 

б) рейтингова система оцінки банків; 

в) програма внутрішнього аудиту; 

г) програма зовнішнього аудиту. 

8. Найкраща оцінка в системі CAMEL: 

а) 5; 

б) 1; 

в) 10; 

г) 12. 

9. Який показник не входить в систему CAMEL: 

а) процентна маржа; 

б) якість активів; 

в) ліквідність; 

г) ефективність менеджменту. 

10. Чистий спред – це : 

а) розрахункові величини, за допомогою яких здійснюється управління грошовим 

обігом і банківською діяльністю; 

б) сумарний позитивний результат його господарсько-фінансової та комерційної 

діяльності. 

в) різниця між отриманими та сплаченими відсотковими ставками; 

г) показник, що відображає, наскільки успішно банк виконує функцію посередника між 

вкладниками та позичальниками і наскільки гострою є конкуренція на грошовому ринку, 

учасником якого є установи банків. 

 

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

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

У процесі вивчення дисципліни «Аналіз банківської діяльності» використовуються такі 

методи оцінювання: 

– для поточного контролю у вигляді: усне та письмове опитування, фронтальне 

опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв’язування задач, написання есе 

(рефератів), виконання індивідуальних, творчих завдань, тощо. 

– для модульного контролю у вигляді: письмова відповідь, тестування, вирішення 

ситуаційних завдань, розв’язування задач тощо. 

– для підсумкового контролю у вигляді:  екзамену або заліку у таких формах: усна або 

письмова відповідь, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв’язування задач тощо. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському, 

практичному/лабораторному занятті та за результатами виконання завдань самостійної 

роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із 

зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 

семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань 

лабораторних/практичних робіт. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

Критерії оцінки семінарських занять (СРС) Кількість балів 

Реферат, есе 1-5 

Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач 1-5 

Індивідуальне завдання 1-5 

Відповідь на практичному, семінарському занятті 1-5 

Ділова гра, практичний кейс тощо 1-10 

Участь у турі олімпіади ВНЗ 8 

Виступ з доповіддю на студентській науковій конференції 8 

Участь у конкурсі студентських наукових робіт 8 

Участь у всеукраїнській предметній олімпіаді 10 

Публікація статті у фаховому виданні за напрямом навчальної дисципліни  15  

Модульний контроль (для денної форми навчання ) 1-20 

Модульний контроль (для заочної форми навчання ) 1-40 

 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів передбачає виставлення оцінок 

за всіма формами проведення занять. 

 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності 

90-100 

Здобувач вищої освіти демонструє бездоганні, повні і 

міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що 

відповідає програмі дисципліни, правильно і 

обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні 

положення дисципліни в практичних розрахунках, 

аналізувати та співставляти дані на основі набутих з 

даної та суміжних дисциплін знань та умінь, активно 

включається в дискусії, може відстоювати власну 

позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Високий 

 

Повністю забезпечує 

вимоги до знань, умінь і 

навичок, що викладені в 

робочий програмі 

навчальної дисципліни.  

82-89 

Здобувач вищої освіти  демонструє достатньо 

високий рівень знань, при цьому відповідь досить 

повна , логічна, з елементами самостійності, але 

містить деякі неточності або незначні помилки, або 

присутня недостатня чіткість у визначенні понять 

Достатній 

Забезпечує самостійне 

вирішення основних 

практичних задач в умовах, 

коли вихідні дані в них 

змінюється порівняно з 

прикладами, що розглянуті 

при вивченні дисципліни. 

74-81 

Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом 

матеріалу, робить на його основі аналіз можливих 

ситуацій та вміє застосовувати при вирішенні 

типових практичних завдань, але не має достатніх 

знань для формування висновків, не завжди здатний 

асоціювати теоретичні знання з практичними 

прикладами.  

Достатній 

Конкретний рівень, за 

вивченим матеріалом 

програми дисципліни. 

Додаткові питання про 

можливість використання 

теоретичних положень для 

практичного використання 

викликають утруднення. 

64-73 

Здобувач вищої освіти засвоїв основний теоретичний 

матеріал, що передбачений програмою дисципліни та 

розуміє постановку стандартних практичних завдань, 

має пропозиції щодо напрямку їх вирішення. Розуміє 

Середній 
 

Забезпечує достатньо 

надійний рівень 
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основні положення, що є визначальними в курсі, 

може вирішувати подібні завдання тим, що 

розглядалися з викладачем, але допускає значну 

кількість неточностей і грубих помилок при 

формулюванні понять, відчуваються складнощі в 

застосуванні знань при наведені прикладів.  

відтворення основних 

положень дисципліни 

60-63 

Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається 

в матеріалі, допускає суттєві помилки при висвітленні 

матеріалу, формулюванні понять, не може навести 

приклади.  

Середній 

Є мінімально допустимий у 

всіх складових програми 

дисципліни 

35-59 

Здобувач вищої освіти може відтворити окремі 

фрагменти з курсу, проте не володіє переважною 

частиною програмного матеріалу, допускає суттєві 

помилки при висвітленні понять.  

Низький 

Не забезпечує реалізації 

задач, що формуються при 

вивченні дисципліни 

0-34 

Здобувач вищої освіти повністю не виконав вимог 

програми навчальної дисципліни. Його знання на 

підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 

Студент не підготовлений 

до самостійного вирішення 

задач, які окреслюють мету 

та завдання дисципліни 
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