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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень, назва освітньої 

програми 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

  

вибіркова 

 

 

Модулів –  

Спеціальність 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й  2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

   (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4,4 год 

самостійної роботи 

студента – 4,1 год 

 

 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський)  

 

Освітня програма 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

26 год. 8 

Практичні, семінарські 

36год. 4 

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

58 год. 78 

Індивідуальні завдання:  

год. 

  

Вид контролю: екзамен 
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2. 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. 
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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. 

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.  
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Аналіз формування та використання банківських  

ресурсів 

 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади аналізу банківської діяльності 

 

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. 

 



6 

 

  

Тема 2. Аналіз власного капіталу банку 

1.  Сутність банківського капіталу, значення і завдання аналізу.  

2.  Оцінка вартості власного капіталу банку 

3.  Аналіз власного капіталу за допомогою методу коефіцієнтів. 

 

Тема 3. Аналіз зобов’язань банку 

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. 

 

Тема 4. Загальний аналіз активних операцій банку 

1. Зміст та завдання аналізу активних операцій банку. 

2. Горизонтальний та вертикальний аналіз операцій банку. 

3. Аналіз якості активів. 

 

Тема 5. Аналіз кредитних операцій банку 

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. 

 

Тема 6. Аналіз операцій банку з цінними паперами 

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

паперами 

2. Обов’язкові економічні нормативи інвестування. 

3. Аналіз дохідності операцій із цінними паперами 

 

Тема 7. Аналіз валютних операцій банку 

1. Економічна сутність валютних операцій та завдання аналізу. 

2. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій. 

3. Аналіз валютної позиції банку. 

 

Тема 8. Аналіз інших активно-пасивних операцій 

1. Аналіз лізингових операцій банку. 

2. Аналіз факторингових операцій банку. 

3. Аналіз форфейтингових операцій банку. 

 

Змістовий модуль 2. Аналіз і оцінка фінансових результатів та 

фінансового стану банку 

 

Тема 9. Аналіз доходів та витрат банку 

1. Завдання аналізу доходів та витрат комерційного банку. 

2. Аналіз доходів банку. 

3. Аналіз витрат комерційного банку. 
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Тема 10. Аналіз прибутку та рентабельності банку 

1. Загальний аналіз прибутку банку. 

2. Факторний аналіз прибутку 

3. Оцінка ефективності діяльності банку 

 

Тема 11. Аналіз ліквідності банку 

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. 

 

Тема 12. Аналіз банківських ризиків 

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. 

Тема 13. Оцінка фінансового стану банку 

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. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому 

числі 
усього 

у тому 

числі 

л п с.р. л п с.р. 

Змістовий модуль 1. Аналіз формування та використання банківських 

ресурсів 

Тема 1. Теоретико-методологічні 

засади аналізу банківської діяльності 
6 2  4 6   6 

Тема 2. Аналіз власного капіталу 

банку  
10 2 4 4 10 1 1 8 

Тема 3. Аналіз зобов’язань банку 8 2 2 4 8 1 1 6 

Тема 4. Загальний аналіз активних 8 2 2 4 8   8 
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операцій банку 

Тема 5. Аналіз кредитних операцій 

банку  
10 2 4 4 10 1  9 

Тема 6. Аналіз операцій банку з 

цінними паперами 
8 2 2 4 8   8 

Тема 7. Аналіз валютних операцій 

банку 
8 2 2 4 8   8 

Тема 8. Аналіз інших активно-

пасивних операцій 
8 2 2 4 8 1  7 

Разом за змістовим модулем 1 66 16 18 32 66 4 2 60 

Змістовий модуль 2. Аналіз і оцінка фінансових результатів та 

фінансового стану банку 

Тема 9. Аналіз доходів та витрат банку 8 2 2 4 8 1  7 

Тема 10. Аналіз прибутку та 

рентабельності банку 
10 2 4 4 10 1 1 8 

Тема 11. Аналіз ліквідності банку 12 2 4 6 12 1  11 

Тема 12. Аналіз банківських ризиків 12 2 4 6 12   12 

Тема 13. Оцінка фінансового стану 

банку(гостьовий лектор - директор 

відділення АТ КБ «Приватбанк» ) 

12 2 4 6 12 1 1 10 

Разом за змістовим модулем 1 54 10 18 26 54 4 2 48 

Всього 120 26 36 58 120 8 4 108 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

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 
  

2 Тема 2. Аналіз власного капіталу банку  4 1 

3 Тема 3. Аналіз зобов’язань банку 2 1 

4 Тема 4. Загальний аналіз активних операцій банку 2  

5 Тема 5. Аналіз кредитних операцій банку 4  

6 Тема 6. Аналіз операцій банку з цінними паперами 2  

7 Тема 7. Аналіз валютних операцій банку 2  

8 Тема 8. Аналіз інших активно-пасивних операцій 2  

 Разом за змістовим модулем 1 18  

Змістовий модуль 2. Аналіз і оцінка фінансових результатів та фінансового 

стану банку 

9 Тема 9. Аналіз доходів та витрат банку 2  

10 Тема 10. Аналіз прибутку та рентабельності банку 4 1 

11 Тема 11. Аналіз ліквідності банку 4  
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12 Тема 12. Аналіз банківських ризиків 4  

13 Тема 13. Оцінка фінансового стану банку 4 1 

 Разом за змістовим модулем 2 18 2 

 Всього   36 4 

Завдання для практичних занять здобувачів вищої освіти денної та заочної 

форм навчання наведено в Інструктивно-методичних матеріалах для проведення 

практичних занять. 

6. 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 

Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної та заочної 

форм навчання наведено в Методичних матеріалах та вказівках для самостійної 

роботи. 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
В освітньому процесі використовуються наступні методи навчання: 

тематичні лекції; практичні  заняття із вирішення професійно-орієнтованих задач; 

інтерактивні заняття; мозковий штурм, «кейс-метод», індивідуальні заняття із 

підготовкою рефератів, розв’язанням конкретних ситуацій; консультації з 

викладачами; самонавчання на основі конспектів, посібників та іншої 

рекомендованої літератури, навчальних мультимедійних матеріалів, через 

електронне модульне середовище навчального процесу Moodle.  
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Матеріали курсу «Аналіз банківської діяльності» розміщені на платформі 

Moodle https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=161. У разі запровадження 

карантинних обмежень проводяться відеоконференції у форматі лекцій або 

семінарів. Зв'язок студентів з викладачем забезпечують різноманітні сучасні 

платформи, такі як: Zoom, Google Meet, Moodle. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
В основу рейтингового оцінювання знань здобувача 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, підсумкового контролю тощо). 

Встановлюється, що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового 

контролю (екзамену) здобувач може набрати максимально 70 балів. На 

підсумковому контролі (екзамені) здобувач може набрати максимально 30 балів, 

що в сумі і дає 100 балів. Кількість балів, які можна набрати у ході вивчення 

курсу дисципліни розподіляються наступним чином. 

Контроль знань студентів з дисципліни «Аналіз банківської діяльності» 

ґрунтується на застосуванні рейтингової системи оцінювання. Рейтингова система 

оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів 

аудиторної та навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь у межах 

навчальних модулів шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час 

поточного та підсумкового контролю, з наступним приведенням рейтингової 

оцінки в балах та оцінки за традиційною національною шкалою, шкалою ЕСТS.  

Для визначення рейтингової оцінки курс дисципліни «Аналіз банківської 

діяльності» поділяється на 2 основних модуля, у межах яких розподілені теми. 

Ступінь вивчення студентами кожної теми дисципліни контролюється 

наведеними нижче методами під час аудиторних занять, тестуванням за 

підсумками вивчення тем у межах кожного основного модулю, проведення 

підсумкового оцінювання.  

Для студентів денної та заочної форми навчання: поточне усне опитування 

на лекційних та практичних заняттях, оцінка виконання практичних домашніх 

завдань, аудиторне розв’язання задач, тестова перевірка під час поточного та 

підсумкового контролю, проведення двох модульних контролів.  

Однією з форм самостійної роботи для здобувачів освіти заочної форми 

навчання є виконання контрольної роботи. Контрольна робота складається з 3 

теоретичних питань і 1 ситуаційного практичного завдання. Максимальна сума 

балів – 30. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних 

причин, студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього 

практичного заняття. Час і порядок складання визначає викладач. У разі, коли 

студент не з’явився на проведення модульної контрольної роботи без поважних 

причин, він отримує нуль балів. Перездача модульного контролю допускається у 

строки, які встановлюються викладачем. Знання студента з певного модуля 

вважаються незадовільними, за умови коли сума балів його поточної успішності 

та за модульний контроль складають менше 61% від максимально можливої суми 
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за цей модуль. В такому випадку можливе повторне перескладання модуля у 

терміни, встановлені викладачем. 
Критерії оцінювання знань студентів при виконанні  

та захисті контрольної роботи  
 1. Текст контрольної роботи 30 балів 

1.1 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також 
поставленим цілям і завданням, пропорційність структури 
роботи 

 

10 
1.2 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, 

оформлення титульного аркуша, дотримання вимог до розміру 
полів, шрифту, міжрядкового інтервалу та інше), відсутність 
редакційних помилок 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 
1.4 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. 

Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. 
Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність 
формулювання власної думки студента – автора) 

5  

1.5 Правильність виконання практичного ситуаційного завдання. 
обґрунтованість висновків. Правильно вказані нормативні 
документи 

5 

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 
2.1 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко 

викласти сутність і результати дослідження. 
5 

2.2 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, 
здатність аргументовано захищати свої пропозиції, погляди.  

5 



9.1. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ПРИ ФОРМІ КОНТРОЛЮ «ЕКЗАМЕН» 

(для денної форми навчання) 

 

 
Змістовий модуль 1 

 
Змістовий модуль 2 

П
о

то
ч
н

и
й

  
к
о

н
тр

о
л
ь
 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь
 

З
аг

ал
ьн

а 
су

м
а 

б
ал

ів
 

Всього 40 30 

 

70 

 

30 100 

Теми Т 1 Т2 Т 3 Т4 Т5 Т 6 Т7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Т 12 Т13 

Кількість балів за 

змістовими 

модулями і 

модульний 

контроль 

2 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

4 

 

4 4 5 5 

у т.ч. за видами 

робіт 
        

 
    

- практичні 

заняття 
 3 3 3 3 3 3 3 

3 
3 3 4 4 

- виконання СРС 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

написання 

модульних завдань 
10 
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9.2 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ПРИ ФОРМІ КОНТРОЛЮ «ЕКЗАМЕН» 

(для заочної форми навчання) 

 
Змістовий модуль 1 

 
Змістовий модуль 2 

П
о

то
ч
н

и
й

  
к
о

н
тр

о
л
ь
 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь
 

З
аг

ал
ьн

а 
су

м
а 

б
ал

ів
 

Всього 22 18 

 

70 

 

30 100 

Теми Т 1 Т2 Т 3 Т4 Т5 Т 6 Т7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Т 12 Т13 

Кількість балів за 

змістовими 

модулями і 

модульний 

контроль 

 2 2      

 

2   2 

у т.ч. за видами 

робіт 
        

 
    

- практичні 

заняття 
 2 2      

 
2   2 

- виконання СРС              

написання 

модульних завдань 
18 

 
14 

- інші види робіт  

( контрольна 

робота)  

30   



 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
1. 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». Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 34 с. 

2.  Мельник К.М., Улянич Ю.В. Інструктивно-методичні матеріали для 

проведення практичних занять 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». Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 52 с.  

3. Мельник К.М., Лиса Н.В. Методичні матеріали та вказівки для 

виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз банківської 

діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної 

форми навчання спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування». 

Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 24 с.  

4. Мельник К.М. Аналіз банківської діяльності. Електронний навчальний 

курс для дистанційного вивчення навчальної дисципліни « Аналіз банківської 

діяльності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 072 фінанси, банківська справа та страхування. 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=161. 
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11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

11.1 Базова 

1. Аналіз банківської діяльності: підручник / А.М. Герасимович, І.М. 

Парасій-Вергуненко, В.М.Кочетков та ін.: за ред. А.М. Герасимовича. К.: КНЕУ, 

2010. 599 с. 

2. Герасимович А.М., Самсонова О.І. Практикум з курсу «Аналіз 

банківської діяльності»: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2003. 102 с.  

3. Лисенок О.В. Практикум з курсу «Анал із банківської діяльності»: Навч. 

Посібник. К.: КНЕУ, 2010. 307 с. 

4. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: навч. пос. К.: Центр учбової 

літератури, 2018. 486 с. 

5. Копилюк О. І.,  Музичка О. М. Аналіз банківської діяльності: навч. 

посіб. Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. Львів : Видво Львів. торг.-екон. ун-ту, 

2016. 415с.  

6. Тиркало Р.І., Щивоблок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: 

основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: навч. посібник. К.: Слобожанщина, 

2019. 236 с. 

 

11.2 Нормативно-правова база 

7. Господарський кодекс України № 436–IV від 16.01.2003 р. Дата 

оновлення: 16.10. 2020.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 

8. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: 

затв. постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22. Дата оновлення: 31.01. 

2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04. 

9. Інструкція про порядок виконання контролю та отримання ліцензії по 

експортним, імпортним та лізинговим операціям: затв. постановою Правління 

НБУ від 24.03.1999 р. № 136. Дата оновлення: 07.02. 2019. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/reg3631?an=250&ed=2000_07_20. 

10. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у 

національній та іноземній валюті: затв. постановою Правління НБУ від 12.11.2003 

р. № 492. Дата оновлення: 03.09. 2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03. 

11. Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, 

імпортними операціями: затв. постановою Правління НБУ від 24.03.1999 р. № 

136. Дата оновлення: 07.02. 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0338-

99. 

12.  Інструкція про порядок організації та здійснення валютно–обмінних 

операцій на території України: затв. постановою Правління НБУ від 12.12.2002 р. 

№ 502. Дата оновлення: 07.02. 2019. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03. 

13. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: затв. 

постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368. Дата оновлення: 24.12. 

2020.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
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14. Конституція України: Закон України №254к/96-ВР від 28.06.1996 р. Дата 

оновлення: 01.01. 2020.URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80. 
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№ 148. Дата оновлення: 01.01. 2021. URL: 
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уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній 

валюті та в гривнях: затв. постановою Правління НБУ від 26.03.1998 № 118. Дата 

оновлення: 07.12. 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-98. 

19. Про затвердження Положення про застосування Національним банком 

України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи: 

затв. Постановою правління НБУ від 17.09.2015 р. № 615. Дата оновлення: 01.01. 

2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0615500-15. 

20. Про затвердження Положення про порядок формування та зберігання 

обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні: 

затв. постановою Правління НБУ від 11.12.2014 № 806. Дата оновлення: 10.09. 
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21. Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних 

засобів : затв. Постановою правління НБУ від 05.11.2014 р. № 705. Дата 

оновлення: 10.12. 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14. 

22. Про іпотеку : Закон України від 05.06.2003 р. №898–ІV. Дата оновлення: 

14.07. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15. 

23. Про Національний банк України : Закон України  від 20.05.1999 р. № 

679–ХІV. Дата оновлення: 01.01. 2021. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 

24. Про обіг векселів в Україні : Закон України від 05.04.2001 р. № 2374–ІІІ. 

Дата оновлення: 13.02. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2374-14. 

25. Про організацію формування та обігу кредитних історій : Закон України 

від 23.06.2005 р. № 2404-ІV. Дата оновлення: 13.02. 2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-15. 

26. Про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою 

CAMELS: затв. Постановою правління НБУ від 08.05.2002 р. № 171. Дата 

оновлення: 10.12. 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0171500-02. 

27. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 

23.02. 2012 р. 4452-VI. Дата оновлення: 16.08. 2020. URL: 
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13. ЗМІНИ У РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
Зміни, внесені до робочої програми на 2021-2022 навчальний рік, 

охоплюють: 

1. Внесення відповідних коригувань в розподіл балів, що їх отримують 

студенти в процесі вивчення дисципліни. 

2. Уточнення кількості аудиторних годин, передбачених для проведення 
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3. Оновлення переліку рекомендованої та допоміжної літератури.  
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