
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 

з навчальної дисципліни «Аналіз банківської діяльності» 

 

1. Роль та значення економічного аналізу в умовах переходу до 

ринкових відносин.  

2. Об’єкт та суб’єкт аналізу банківської діяльності.  

3. Предмет та метод курсу аналізу банківської діяльності.  

4. Особливості етапів, форм, методів та видів економічного аналізу.  

5. Загальна оцінка інформаційної бази аналізу діяльності банку.  

6. Інформаційне забезпечення та огляд головних даних 

аналітичного та синтетичного обліку в банках.  

7. Організація аналітичної роботи, її принципи, функції економічної 

служби по проведенню аналітичної роботи.  

8. Економічна сутність, зміст і структура бухгалтерської 

(фінансової) звітності банку 

9. Економічна сутність пасивних операцій комерційного банку.  

10. Джерела формування ресурсів банку.  

11. Визначення капіталу банку, його складові частини.  

12. Аналіз структури капіталу банку та виявлення його суми за 

балансом.  

13. Аналіз показників, які характеризують стан капіталу банку.  

14. Аналіз факторів, що впливають на необхідний розмір капіталу 

банку.  

15. Аналіз достатності банківського капіталу.  

16. Аналіз процесу капіталізації комерційних банків.  

17. Статутний капітал комерційного банку, аналіз порядку його 

формування. 

a. Визначення зобов’язань банку, їх визначення особливості 

формування.  

18. Основні види групувань, що застосовуються для аналізу 

зобов’язань банку. 

19. Аналіз факторів, що впливають на необхідний рівень зобов’язань 

банку.  

20. Визначення об’єму ефективних кредитних ресурсів банку. 

21. Визначення вартості залучених коштів.  

22. Аналіз відсоткових витрат.  

23. Оцінка ефективності використання банком своїх зобов’язань. 

24. Визначення взаємодії статей активів та пасивів балансу 

комерційного банкує 

25. Принципи моделювання зв’язку між активними та пасивними 

операціями банку.  

26. Аналіз основних напрямків використання ресурсів банку, зміст, 

завдання та мета аналізу активних операцій банку.  



27. Визначення основних видів групувань, що застосовуються для 

аналізу активних операцій, вертикальний і горизонтальний аналіз. 

28. Визначення економічного та фінансового значення кредитного 

портфелю комерційного банку.  

29. Сутність та класифікація кредитів.  

30. Завдання аналізу кредитної діяльності банку, система показників.  

31. Економіко-статистичний аналіз обороту кредитів.  

32. Аналіз факторів, що впливають на рівень доходу від кредитної 

діяльності.  

33. Аналіз ефективності використання кредитів.  

34. Прогнозування і планування кредитної діяльності банку.  

35. Аналіз кредитний процентних ставок.  

36. Аналіз механізму погашення кредитної заборгованості за 

основним боргом та відсотків за нею.  

37. Аналіз кредитоспроможності клієнтів банку. 

38. Економічна сутність і класифікація операцій з цінними паперами.  

39. Основні завдання і методи інвестиційного аналізу в банку.  

40. Аналіз формування портфелю цінних паперів.  

41. Принципи портфельного управління.  

42. Формування ефективного портфелю.  

43. Аналіз операцій банку з цінними паперами.  

44. Розрахунок доходу і доходності привілейованих та звичайних 

акцій, облігацій, векселів. 

45. Економічна сутність, завдання та інформаційна база аналізу 

валютних операцій.  

46. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій.  

47. Аналіз валютної позиції банку.  

48. Особливості аналізу обмінних операцій.  

49. Аналіз ефективності валютних операцій. 

50. Поняття ліквідності банку та банківського балансу.  

51. Система нормативів ліквідності банку.  

52. Система показників ліквідності балансу банку.  

53. Аналіз ресурсної бази та активів банку з позицій ліквідності.  

54. Аналіз потреби банку в ліквідних коштах. 

55. Визначення ризиків та їх класифікація.  

56. Зміст, задачі, показники та джерела аналізу економічних 

нормативів та рівня банківського ризику.  

57. Класифікація ризиків. Методологія та методи оцінювання 

ризиків.  

58. Аналіз банківських ризиків.  

59. Аналіз управління банківськими ризиками. 

60. Зміст, завдання та джерела аналізу фінансових результатів 

діяльності комерційного банку.  

61. Значення та інформаційне забезпечення аналізу доходів та 

витрат.  



62. Аналіз структури доходів банку.  

63. Аналіз структури витрат банку.  

64. Загальний аналіз доходів та витрат.  

65. Факторний аналіз доходів та витрат. 

66. Аналіз рівня доходності. 

67. Завдання, значення та інформаційне забезпечення аналізу 

прибутку та рентабельності банку.  

68. Аналіз прибутку комерційного банку.  

69. Аналіз факторів, що впливають на розмір прибутку комерційного 

банку.  

70. Розрахунок і аналіз показників прибутковості (рентабельності) 

комерційного банку.  

71. Аналіз ефективності діяльності працівників комерційного банку.  

72. Аналіз прибутків та рентабельності банків на макроекономічному 

рівні. 

73. Аналіз фінансової стійкості.  

74. Аналіз ділової активності.  

75. Аналіз ефективності управління.  

76. Поняття та види рейтингової оцінки.  

77. Сучасні методики рейтингової оцінки.  

78. Закордонний досвід рейтингової оціни діяльності комерційних 

банків. 

79. Аналіз капіталу банку, аналіз якості активів аналіз менеджменту 

при рейтинговій оцінці фінансового стану банку.  

80. Аналіз надходжень при визначенні рейтингу банку.  

81. Порівняльний аналіз діяльності банку. 

 
 


