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 ВСТУП 

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Загальна інформація про дисципліну. Навчальну дисципліну «Аналіз 

банківської діяльності» розроблено таким чином, щоб надати необхідні знання щодо 

аналізу банківської діяльності в умовах ринкової економіки. Тому у навчальній 

дисципліні представлено як огляд загальних теоретичних концепцій банківської 

діяльності, так і процесів та інструментів, які потрібні для здійснення аналізу 

діяльності банківських установ 

Місце дисципліни в освітній програмі. Навчальна дисципліна «Аналіз 

банківської діяльності» базується на вивченні таких дисциплін, як: «Фінанси», 

«Гроші та кредит», «Банківські справа», що дає змогу закріпити вже набуті знання і 

поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю. 

Цілями начальної дисципліни є: вивчення характеру впливу економічних 

законів на фінансову та іншу діяльність банку в конкретних умовах його 

функціонування; обґрунтування поточних і перспективних планів та контроль за їх 

виконанням; пошук резервів підвищення ефективності діяльності банку. 

Завдання дисципліни: з'ясування сутності і завдань аналізу банківської 

діяльності; вивчення системи показників та їх впливу на структурну побудову 

аналізу та його відповідності вимогам менеджменту і маркетингу комерційного 

банку; оволодіння методикою і технікою аналізу банківської діяльності. 

Результати навчання та їх співвідношення із програмними результатами 

навчання.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  

ЗНАТИ: законодавчу базу, інструктивні матеріали, що регламентують 

проведення аналітичної роботи в банку; принципи побудови форм статистичної і 

бухгалтерської звітності банку, як основи інформаційної бази налізу; методи 

фінансового, економічного і математичного аналізу; основні методики економічного 

аналізу, що застосовуються в практичній діяльності комерційних банків як в Україні, 

так і за кордоном; технічні прийоми аналізу банківської діяльності; фундаментальні 

теорії і школи аналізу банківської діяльності; принципи побудови рейтингової оцінки 

діяльності банку; особливості міжнародного досвіду проведення аналітичної роботи в 

банку. 

ВМІТИ: проводити функціональний, оперативний, структурний та 

перспективний аналіз звітності банку; дати оцінку даних аналітичного і синтетичного 

обліку, банківського балансу і інших форм звітності, аналіз стану договорів; 

визначати значення показників, які характеризують достатність капіталу; власних 

коштів, зобов’язань банку; самостійно визначати ефективність здійснення банком 

активних і пасивних операцій; робити узагальнюючі виводи щодо кількісного впливу 

факторів на результативність банківської діяльності; узагальнювати результати 

аналізу і передбачати можливі конструктивні рішення, спрямовані на покращання 

діяльності банку. 

Мета дисципліни: формування системи знань з теорії і практики щодо 

організації інформаційної бази та методів аналізу діяльності комерційного банку. 
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Професійні компетентності, яких набувають студенти внаслідок 

вивчення навчальної дисципліни 
Код 

компе-

тентності 

Назва компетентності Результати навчання 

ІК 

Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані 

завдання та практичні 

проблеми в ході 

професійної діяльності у 

галузі фінансів, 

банківської справи та 

страхування або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування окремих 

методів і положень 

фінансової науки та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

необхідністю врахування 

комплексу вимог 

здійснення професійної та 

навчальної діяльності 

Знати та розуміти економічні категорії, закони, 

причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які 

існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

Знати і розуміти теоретичні основи та принципи 

фінансової науки, особливості функціонування 

фінансових систем. 

ЗК08 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних 

джерел 

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 

Виконувати функціональні обов’язки в групі, 

пропонувати обґрунтовані фінансові рішення 

ЗК11 

Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професій груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності) 

Виконувати функціональні обов’язки в групі, 

пропонувати обґрунтовані фінансові рішення 

СК03 

Здатність до 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) 

Знати механізм функціонування державних фінансів, у 

т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів домогосподарств, фінансові 

ринки, банківська система та страхування 

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 

Розуміти принципи, методи та інструменти державного 

та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування 

Володіти методичним інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування 

Виконувати функціональні обов’язки в групі, 

пропонувати обґрунтовані фінансові рішення 
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СК05 

Здатність застосовувати 

знання законодавства у 

сфері монетарного, 

фіскального регулювання 

та регулювання 

фінансового ринку 

Знати механізм функціонування державних фінансів, у 

т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів домогосподарств, фінансові 

ринки, банківська система та страхування 

Розуміти принципи, методи та інструменти державного 

та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування 

Володіти методичним інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування 

СК08 

Здатність виконувати 

контрольні функції у 

сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування 

Знати механізм функціонування державних фінансів, у 

т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів 

СК11 

Здатність підтримувати 

належний рівень знань та 

постійно підвищувати 

свою професійну 

підготовку 

Знати і розуміти теоретичні основи та принципи 

фінансової науки, особливості функціонування 

фінансових систем 

Виявити навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань 

 

Сформовані компетенції необхідні для майбутньої роботи студентів 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Курс 4 

Семестр  8 

Кількість кредитів ЕСТS 6 

Аудиторні навчальні заняття лекції 36 

семінари, 

практичні 

36 

лабораторні  - 

Самостійна робота  78 

Форма підсумкового контролю Екзамен 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни: 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Гроші і кредит Банківські операції 

Фінанси Фінансовий менеджмент у банку 

Страхування Фінансові та грошово-кредитні системи 

зарубіжних країн 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Роль та значення економічного аналізу в умовах переходу до ринкових 

відносин. Об’єкт та суб’єкт АБД. Предмет та метод курсу АБД. Особливості етапів, 

форм, методів та видів економічного аналізу. Загальна оцінка інформаційної бази 

аналізу діяльності банку.  

Інформаційне забезпечення та огляд головних даних аналітичного та 

синтетичного обліку в банках. Організація аналітичної роботи, її принципи, функції 

економічної служби по проведенню аналітичної роботи. Економічна сутність, зміст і 

структура бухгалтерської (фінансової) звітності банку 

 

ТЕМА 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ 

Економічна сутність пасивних операцій комерційного банку. Джерела 

формування ресурсів банку. Визначення капіталу банку, його складові частини. 

Аналіз структури капіталу банку та виявлення його суми за балансом. Аналіз 

показників, які характеризують стан капіталу банку.  

Аналіз факторів, що впливають на необхідний розмір капіталу банку. Аналіз 

достатності банківського капіталу. Аналіз процесу капіталізації комерційних банків. 

Статутний капітал комерційного банку, аналіз порядку його формування. 

  

ТЕМА 3. АНАЛІЗ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ БАНКУ 

Визначення зобов’язань банку. Основні види групувань, що застосовуються 

для аналізу зобов’язань банку, їх визначення особливості формування. Аналіз 

факторів, що впливають на необхідний рівень зобов’язань банку. Визначення об’єму 

ефективних кредитних ресурсів банку. 

Визначення вартості залучених коштів. Аналіз відсоткових витрат. Оцінка 

ефективності використання банком своїх зобов’язань. 

 

ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 

Визначення взаємодії статей активів та пасивів балансу комерційного банку, 

принципи моделювання зв’язку між активними та пасивними операціями банку. 

Аналіз основних напрямків використання ресурсів банку, зміст, завдання та мета 

аналізу активних операцій банку. Визначення основних видів групувань, що 

застосовуються для аналізу активних операцій, вертикальний і горизонтальний 

аналіз. 

 

ТЕМА 5. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 

Визначення економічного та фінансового значення кредитного портфелю 

комерційного банку. Сутність та класифікація кредитів. Завдання аналізу кредитної 

діяльності банку, система показників. Економіко-статистичний аналіз обороту 

кредитів. Аналіз факторів, що впливають на рівень доходу від кредитної діяльності. 

Аналіз ефективності використання кредитів.  

Прогнозування і планування кредитної діяльності банку. Аналіз кредитний 

процентних ставок. Аналіз механізму погашення кредитної заборгованості за 

основним боргом та відсотків за нею. Аналіз кредитоспроможності клієнтів банку.  
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ТЕМА 6. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

Економічна сутність і класифікація операцій з цінними паперами. Основні 

завдання і методи інвестиційного аналізу в банку. Аналіз формування портфелю 

цінних паперів. Принципи портфельного управління. Формування ефективного 

портфелю.  

Аналіз операцій банку з цінними паперами. Розрахунок доходу і доходності 

привілейованих та звичайних акцій, облігацій, векселів. 

 

ТЕМА 7. АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 

Економічна сутність, завдання та інформаційна база аналізу валютних 

операцій. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій. Аналіз 

валютної позиції банку.  

Особливості аналізу обмінних операцій. Аналіз ефективності валютних 

операцій. 

 

ТЕМА 8. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ 

Поняття ліквідності банку та банківського балансу. Завдання аналізу. Система 

нормативів ліквідності банку. Система показників ліквідності балансу банку.  

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

банку в ліквідних коштах. 

 

ТЕМА 9. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ 

Визначення ризиків та їх класифікація. Зміст, задачі, показники та джерела 

аналізу економічних нормативів та рівня банківського ризику. Класифікація ризиків. 

Методологія та методи оцінювання ризиків.  

Аналіз банківських ризиків. Аналіз управління банківськими ризиками. 

 

ТЕМА 10. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ 

Зміст, завдання та джерела аналізу фінансових результатів діяльності 

комерційного банку. Значення та інформаційне забезпечення аналізу доходів та 

витрат. Аналіз структури доходів банку. Аналіз структури витрат банку.  

Загальний аналіз доходів та витрат. Факторний аналіз доходів та витрат, 

Аналіз рівня доходності. 

 

ТЕМА 11. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БАНКУ 

Завдання, значення та інформаційне забезпечення аналізу прибутку та 

рентабельності банку. Аналіз прибутку комерційного банку. Аналіз факторів, що 

впливають на розмір прибутку комерційного банку.  

Розрахунок і аналіз показників прибутковості (рентабельності) комерційного 

банку. Аналіз ефективності діяльності працівників комерційного банку. Аналіз 

прибутків та рентабельності банків на макроекономічному рівні. 
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ТЕМА 12. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ 

Аналіз фінансової стійкості. Аналіз ділової активності. Аналіз ефективності 

управління. Поняття та види рейтингової оцінки. Сучасні методики рейтингової 

оцінки. Закордонний досвід рейтингової оціни діяльності комерційних банків. 

Аналіз капіталу банку, аналіз якості активів аналіз менеджменту при 

рейтинговій оцінці фінансового стану банку. Аналіз надходжень при визначенні 

рейтингу банку. Порівняльний аналіз діяльності банку. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до Положення про 

систему поточного й підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення 

рейтингу студентів. Більше інформації на сайті Університету Короля Данила за 

посиланням: https://ukd.edu.ua/sites/default/files/2020-02/POLOJENNIA-pro-

otsinyuvannya-zi-zminamy-_2019.pdf 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види 

занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни забезпечуються засобами 

поєднання аудиторної і позааудиторної форм із застосуванням словесних, наочних 

та практичних методів навчання, зокрема шляхом проведення наступних видів 

навчальних занять: 

– лекції, на яких здійснюється обґрунтований, послідовний і 

систематизований виклад певної теми (тем) чи розділу навчального предмету; 

– практичні заняття, на яких викладач здійснює опитування студентів з 

окремих теоретичних питань, передбачених темою навчального заняття, а також 

формує у студентів знання та компетентності з основ фінансів підприємств; 

– самостійна робота, виконується студентами у позааудиторний час за 

завданнями викладача та включає: підготовку до практичних занять; виконання 

індивідуальних навчально-дослідних завдань; розгляд питань, винесених на 

самостійне опрацювання. 

Поточне оцінювання студента університету з навчальної дисципліни «Аналіз 

банківської діяльності» на семінарських заняттях здійснюється за чотирьох бальною 

шкалою, де: 

 «2» (незадовільно) – студент не підтвердив свій рівень знань з теми, що 

обговорюється на парі та не склав тести успішно;  

«3» (задовільно) - студент частково підтвердив свій рівень знань з теми, що 

обговорюється на парі та склав тести на задовільно;  

«4» (добре) - студент підтвердив свій рівень знань з теми, що обговорюється 

на парі та склав тести задовільно;  

«5» (відмінно) - студент підтвердив високий рівень знань з теми, що 

обговорюється на парі та склав тести успішно.  

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. 

Оцінювання знань студента під час семінарських, практичних занять 

проводиться за такими критеріями:  

- розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;  

- ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни;  

- знайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з 

питань, що розглядаються;  

- вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, 

розв'язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання індивідуальних 

завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;  

- логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в 

аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення 

інформації та робити висновки;  

- здатність проводити критичну та незалежну оцінку певних проблемних питань;  

https://ukd.edu.ua/sites/default/files/2020-02/POLOJENNIA-pro-otsinyuvannya-zi-zminamy-_2019.pdf
https://ukd.edu.ua/sites/default/files/2020-02/POLOJENNIA-pro-otsinyuvannya-zi-zminamy-_2019.pdf
https://ukd.edu.ua/sites/default/files/2020-02/POLOJENNIA-pro-otsinyuvannya-zi-zminamy-_2019.pdf
https://ukd.edu.ua/sites/default/files/2020-02/POLOJENNIA-pro-otsinyuvannya-zi-zminamy-_2019.pdf
https://ukd.edu.ua/sites/default/files/2020-02/POLOJENNIA-pro-otsinyuvannya-zi-zminamy-_2019.pdf
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- вміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної точки зору, 

позиції на певне проблемне питання;  

- логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкретної проблеми;  

- використання методів порівняння, узагальнення понять та явищ. 

Студенти повинні мати позитивні оцінки не менше, ніж за 60% проведених 

семінарських чи практичних занять для того, щоб бути допущеними до 

підсумкового оцінювання у вигляді тестів. 

Критеріями оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів, є: 

глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння систематизувати знання за 

окремими темами, вміння робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним 

апаратом, навички і прийоми виконання практичних завдань, вміння знаходити 

необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація на 

практичних та семінарських заняттях. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену, завданням 

якого є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання 

накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до певної проблеми 

навчальної дисципліни тощо. Усі студенти зобов’язані до екзамену відпрацювати всі 

пропущені семінарські чи практичні заняття. 

Підсумковий контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС. Питання, що 

виносяться на екзамен у вигляді тестів охоплюють програму навчальної дисципліни 

і передбачають визначення рівня знань та ступеня опанування студентами 

компетентностей. Тривалість екзамену 20 хв, впродовж яких студенти мають дати 

відповідь на 30 питань: 20 – І рівня; 7 – ІІ і 3 – ІІІ. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами тестування, дорівнює або перевищує 60. 

 

Шкала оцінювання знань за ЄКТС 

Шкала ЄКТС 100-бальна шкала Національна шкала 

А 90-100  відмінно 

В 83-89  дуже добре 

С 76-82  добре 

D 68-75  задовільно 

Е 60-67  достатньо 

FХ 35-59  незадовільно 

F 1-34  неприйнятно 
 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

При вивченні курсу «Аналіз банківської діяльності» використовуються 

наступні навчальні технології, що покликані забезпечити активізацію навчально-

пізнавальної діяльності студентів на практичних та семінарських заняттях. 
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1. Робота в малих групах – використовується з метою активізації роботи 

студентів при проведенні семінарських і практичних занять. Це так звані групи 

психологічного комфорту, де кожен учасник відіграє свою особливу роль і певними 

своїми якостями доповнює інших. Використання цієї технології дає змогу 

структурувати практично-семінарські заняття за формою і змістом, створює 

можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує 

формування особистісних якостей та досвіду соціального спілкування. 

2. Семінари-дискусії – передбачають обмін думками і поглядами учасників 

з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати 

погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, 

вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів. 

3. Презентації – виступи перед аудиторією, які використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання 

індивідуальних завдань, захисту курсової роботи. 

Засвоєння матеріалу та оволодіння навичками здійснюється студентами під 

час лекцій; практичних занять, у ході проблемних дискусій; роботи в малих групах; 

виконання презентацій; самостійної роботи над ситуаційними завданнями, а також у 

процесі безпосереднього ознайомлення з роботою аналізу банківської діяльності.  

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється 

шляхом: 

1) поточного контролю, який проводиться у формі: 

 фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування студентів 

на практичних заняттях; 

 контрольного тестування студентів та перевірки ситуаційних завдань; 

 оцінювання самостійної роботи та індивідуальних завдань студентів; 

 оцінювання виконаних завдань контрольної роботи у вигляді тестових 

завдань з множинним вибором та розв’язання задачі. 

2) підсумкового контролю, який проводиться у формі екзамену. Такий 

контроль є завершальним етапом вивчення навчальної дисципліни та видом 

підсумкового контролю, який має на меті перевірити та оцінити отримані 

студентами знання, уміння та ступінь опанування ними практичних навичок, а 

також розвиток творчого мислення в обсязі вимог програми навчальної дисципліни  

Підсумковий контроль з дисципліни «Аналіз банківської діяльності» 

проводиться у формі комп’ютерного тестування. 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

На початку вивчення дисципліни викладач повідомляє студента про наявність 

робочої навчальної програми (в тому числі і її електронний варіант), про форми 

проведення поточного контролю та критерії їх оцінювання, а також доводить до 

відома студентів програмові вимоги з дисципліни. 

Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі – роботі конференцій, 

студентських наукових гуртків, підготовці публікацій, а також були учасниками 

олімпіад, конкурсів, тощо присуджуються додаткові бали. 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав 

можливості брати участь у формах поточного контролю має право на його 
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відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. 

Студенти зобов’язані до екзамену відпрацювати всі пропущені практичні 

заняття. 

За результатами поточного контролю, в кінці семестру, студенту 

виставляється оцінка, яка обчислюється як сума: 

(оцінка за аудиторну роботу) х 0,7 + (оцінка за самостійну роботу) х 0,3 

До семестрового контролю допускаються всі студенти, які не мають з 

навчальної дисципліни академзаборгованостей. 

Студенти повинні дотримуватись академічної доброчесності, тобто самостійно 

виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю; 

здійснювати посилання на джерела інформації у разі використання певних 

тверджень й відомостей; надавати достовірну інформацію про результати власної 

навчальної діяльності. Порушенням академічної доброчесності є: плагіат, 

фальсифікація, списування тощо. 

За порушення академічної доброчесності студенти можуть бути притягнені до 

наступної відповідальності: отримання незадовільної оцінки за результатами 

контрольного заходу; повторне виконання контрольної, самостійної роботи чи 

індивідуальних завдань; зменшення підсумкової екзаменаційної (залікової) оцінки 

на 25 % у випадку: 

‒ отримання позитивних оцінок менше, ніж за 40% проведених практичних 

занять; 

‒ не відпрацювання усіх пропущених практичних занять. 

Студенти повинні вчасно приходити на заняття, відповідно до діючого 

розкладу, та не залишати аудиторію без дозволу викладача, а також не заважати 

викладачу проводити заняття. 

Дистанційна форма навчання – одна із форм організації навчального процесу, 

встановлена Законом України «Про вищу освіту». Дистанційне навчання з 

дисципліни «Аналіз банківської діяльності» здійснюється за допомогою 

програмного забезпечення MOODLE 3.0 (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment). 

Під дистанційним навчанням розуміється процес набуття знань, умінь, 

навичок студентом, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 

віддалених учасників навчального процесу в спеціалізованому середовищі, яке 

функціонує на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.  

Дистанційне навчання передбачає онлайн спілкування зі студентами, 

організовуються конференції через meet.google. Процес управління дистанційним 

навчанням в університеті реалізується за допомогою Системи дистанційної освіти 

Університету Короля Данила. 

Дистанційне навчання передбачає: 

- спілкування на конференції між викладачем та студентом, студентів між 

собою, а також через корпоративну пошту тощо;  

- координація роботи студентів та оцінювання навчальної діяльності 

студента;  

- використання презентацій при висвітленні лекційного матеріалу. 
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У процесі дистанційного навчання використовуються систематизована на 

СДО інформація та навчально-методичні матеріали, необхідні для засвоєння 

навчальної дисципліни, які доступні через мережу Інтернет. 
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