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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ АНАЛІТИЧНОЇ 
ПРАКТИКИ  

 
У сучасних умовах господарювання одним із досить динамічних 

секторів вітчизняної економіки є банківський, який демонструє 

істотний вплив на всі ланки економічної системи. 

Ефективність управління банківськими операціями безпосередньо 

залежить від ефективності економічного аналізу, бухгалтерського 

обліку, планування та контролю діяльності. Для ефективного 

розв’язання безпосередньо управлінських завдань, досягнення 

стійкого та прибуткового функціонування банку потрібний 

глибокий аналіз усіх сторін його діяльності на основі фінансової 

звітності та внутрішньої інформації за даними аналітичного обліку. 

Особливого значення економічний аналіз набуває в умовах 

загострення конкуренції на банківських ринках, посилення 

регулюючих обмежень з боку державних органів, непоодиноких 

випадків банкрутств та відкликання ліцензій комерційних банків. 

Періодичне проведення комплексного аналізу банківської діяль-

ності є обов’язковою умовою успішної комерційної діяльності 

кредитної установи. Результати аналізу слугують необхідним 

інформаційним джерелом для менеджерів банку. З допомогою цих 

даних приймаються управлінські рішення щодо регулювання діяль-

ності банківської установи. 

Головною метою аналізу банківської діяльності є пошук резервів 

підвищення ефективності функціонування банку на основі вивчення 

передового досвіду та досягнень науки і практики банківської 

справи. Це досягається через оптимізацію структури активів та 

пасивів з метою максимізації прибутку банку. 

Економічний аналіз – це система спеціальних знань для 

дослідження зміни і розвитку економічних явищ у їх взаємозв’язку 

та взаємообумовленості, що визначаються суб’єктивними та 

об’єктивними причинами з метою забезпечення цільового 

управління ними. 

Виробнича аналітична практика є частиною навчального процесу 

і відповідно до навчального плану за напрямом 6.030509 «Облік і 

аудит» проводиться у кінці шостого семестру.  
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Мета виробничої аналітичної практики полягає у здобутті 

теоретичних знань з економічного аналізу у виробничих умовах, 

засвоєнні студентами навичок самостійного аналізу і узагальнення 

числового матеріалу та підготовці їх до роботи за спеціальністю у 

банках. 

Тривалість практики – три тижні.  

Основними завданнями виробничої аналітичної практики є: 

1) дослідження загальної характеристики банку; 

2) ознайомлення із джерелами інформації для економічного 

аналізу – фінансовою та статистичною звітністю; 

3) вивчення особливостей організації і методики економічного 

аналізу у банку; 

4) розробка конкретних пропозицій щодо покращення 

організації і методики економічного аналізу у банку. 

 

 

2. КЕРІВНИЦТВО І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ 
АНАЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Навчально-методичне керівництво виробничою аналітичною 

практикою здійснює випускова кафедра обліку і аудиту. 

Студенти проходять практику під керівництвом і контролем 

керівника практики від університету, що призначається наказом 

ректора, і керівника практики від банку, призначеного наказом 

керівника банку. 

На кожній ділянці роботи програма практики виконується у 

такій послідовності: 

- проводиться вступна бесіда керівника практики за темою 

роботи та інструктаж з охорони праці та техніки безпеки; 

- вивчаються чинні нормативно-правові документи, що 

стосуються питань виробничої практики з економічного аналізу; 

- встановлюються завдання для самостійного виконання 

конкретного обсягу роботи під контролем, наступною перевіркою і 

оцінкою її якості керівником практики в щоденнику про 

проходження практики за кожний день; 

- у щоденнику з практики студентом здійснюються щоденні 

записи про обсяги виконаних робіт; 
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- студентом складається звіт з практики, що подається на 

перевірку керівнику практики від НУВГП. 

 

Обов’язки студентів-практикантів: 

 

� до початку практики одержати від керівника практики 

консультації щодо оформлення необхідних документів; 

� з’явитися на місце проходження практики до строку, 

встановленого наказом по університету; 

� заповнити направлення від університету, що повинне бути 

підписане керівником банку і студентом, та прослідкувати за 

оформленням наказу про проходження практики і призначення 

керівника практики від банку (начальник управління обліку і 

звітності, головний бухгалтер тощо); 

� виконувати правила внутрішнього розпорядку і вимоги 

трудового законодавства; 

� повністю виконувати затверджений план проходження 

практики і вказівки керівників практики від університету та бази 

практики; 

� здійснювати записи у щоденнику за встановленою формою 

щоденно із зазначенням виконаного обсягу робіт. По закінченню 

практики щоденник повинен бути підписаний студентом і завірений 

підписом керівника практики від банку та скріплений печаткою 

банку; 

� не пізніше, ніж за день до закінчення практики, отримати 

ділову характеристику за підписом керівника банку (начальника 

управління обліку і звітності, головного бухгалтера), завірену 

печаткою, у якій зазначається оцінка роботи студента практиканта – 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»; 

� додати до звіту з практики копії річних форм фінансової і 

статистичної звітності за відповідні періоди; 

� одночасно з проходженням практики оформити матеріали, 

необхідні для написання звіту; 

� у встановлений кафедрою і відділом виробничої практики 

термін здати на перевірку і захистити звіт з практики керівнику від 

університету, призначеного кафедрою обліку і аудиту. 
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Обов’язки керівників практики: 

 

На базі практики керівництво практикою студентів покладається 

на представника банку, який наказом керівника банку 

призначається з числа найбільш кваліфікованих спеціалістів. 

Студенти зараховуються на табельний облік з виданням наказу по 

банку. Кожен студент-практикант повинен бути забезпечений 

робочим місцем і необхідними матеріалами для виконання 

програми практики. 

До обов’язків керівників практики від банку належать:  

� організація і контроль проходження практики відповідно до 

програми  і затвердженого графіка роботи; 

� надання відповідних роз'яснень з кожного етапу проходження 

практики; 

� здійснення протягом усього періоду практики постійного 

контролю за якістю і своєчасністю виконання її програми, 

конкретних завдань керівника практики, а також за дотриманням 

студентами трудової дисципліни та техніки безпеки; 

� загальна оцінка звіту практиканта на основі обсягу і якості 

виконаної роботи і програмних вимог; 

� підготовка ділової характеристики на студентів-практикантів. 

 

До обов’язків керівників практики від університету належать:  

� забезпечення студентів направленням на практику, 

завданнями, щоденниками практики, графіками консультацій; 

� проведення інструктажу студентів, у тому числі з охорони 

праці із записом у журналі; 

� контроль за виконанням студентами правил внутрішнього 

трудового розпорядку установи і графіку проходження окремих 

розділів програми практики; 

� контроль за забезпеченням нормальних умов праці на базі 

практики; 

� відвідування баз практики відповідно до встановлених 

термінів; 

� перевірка щоденників і приймання звітів з практики; 

� консультування студентів з питань практики і збору 

матеріалів для написання звітів. 
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3. РОБОЧА ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО 

КРЕДИТУ З ВИРОБНИЧОЇ АНАЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ 
 

Програмою практики передбачено кількість годин, відведених на 

практичне засвоєння питань кожного розділу.  

Структуру залікового кредиту виробничої аналітичної практики 

на базі банків наведено у табл. 1. 
Таблиця 1 

Структура залікового кредиту з виробничої  
аналітичної практики на базі банків 

№ 

з/п 

Зміст роботи Кількість 

годин 

1. Оформлення необхідних документів для проходження 
виробничої практики, проведення інструктажу з охорони 
праці та техніки безпеки 

6 

2. Виконання виробничих завдань безпосередньо на 
робочому місці у банку, що є базою практики 

24 

3. Збір та обробка інформації з питань, передбачених 
тематичним планом з проходження виробничої 
аналітичної практики 

60 

4. Оформлення результатів проходження виробничої 
аналітичної практики 

18 

Всього: 108 

 

Тематичний план проходження виробничої аналітичної практики 

на базі банків подано у табл. 2. 
Таблиця 2 

Тематичний план проходження виробничої аналітичної 
практики на базі банків 

№ 

з/п 

Зміст роботи Кількість 

днів 

1. Загальна характеристика банку 1 

2. Організація економічного аналізу банку 3 

3. Аналіз фінансового стану та результатів діяльності 
банку 

13 

3.1. Аналіз активів банку 5 

3.2. Аналіз пасивів банку 5 

3.3. Аналіз динаміки окремих показників діяльності банку 2 

3.4. Аналіз динаміки дотримання банками України 
економічних нормативів 

1 

4. Оформлення звіту з аналітичної практики 2 

Всього: 19 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ЗВІТУ З 

ВИРОБНИЧОЇ АНАЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ  

НА БАЗІ БАНКІВ 
 

Зібраний на базі практики матеріал повинен бути 

систематизований і опрацьований згідно з тематичним планом 

виробничої аналітичної практики.  

Звіт з практики складається зі вступу, основної частини (назви 

розділів відповідають назвам тем згідно з тематичним планом), 

висновків, списку використаних джерел та додатків. 

У вступі до звіту з практики необхідно розкрити такі питання:   

- актуальність виробничої практики з економічного аналізу;  

- мета та завдання практики;  

- об’єкт дослідження; 

- предмет дослідження; 

- інформаційна база дослідження; 

- методи дослідження. 

Обсяг вступу – 2 - 3 сторінки. 

У першому розділі звіту з практики наводиться загальна 

характеристика банку.  У даному розділі необхідно дослідити 

організаційно-правову форму кредитної установи та її структуру, 

підпорядкованість, види послуг, які надаються кредитною 

установою згідно зі Статутом (Положенням).  

У другому розділі звіту описується організація економічного 

аналізу в банку. 

Організація економічного аналізу у банку – це сукупність 

кадрового, інформаційного, технічного забезпечення для 

ефективної аналітичної роботи у банку. 

У даному розділі необхідно: 

1) Вказати, чи проводиться економічний аналіз у банку 

(комплексний чи частковий, за якими напрямками тощо). 

2) Зазначити періодичність проведення аналізу та його 

виконавців. 

3) Дослідити, чи передбачені у посадових інструкціях 

працівників бухгалтерії та/або управління обліку і звітності функції 

зі здійснення аналізу. 

Інформацію варто узагальнити в табличній формі (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Аналітичні функції, передбачені у посадових інструкціях 
працівників (вказується назва банку)  

Посада Аналітичні функції згідно з посадовою інструкцією 

1 2 

  

  

  

  

 

4) Вказати форму ведення бухгалтерського обліку у банку. 

Охарактеризувати форму організації економічного аналізу 

(централізована, децентралізована, змішана) на об’єкті 

дослідження. 

5) Охарактеризувати технічне забезпечення економічного 

аналізу на об’єкті практики (наявність персональних комп’ютерів, 

ліцензійне програмне забезпечення, можливості його використання 

для проведення аналізу). 

6) Вказати, чи здійснюється навчання і підвищення кваліфікації 

працівників бухгалтерії (управління обліку і звітності).  

7) Охарактеризувати інформаційне забезпечення економічного 

аналізу (чи здійснюється підписка на періодичні видання 

економічного спрямування, використання мережі «INTERNET» для 

ознайомлення із законодавчими та нормативно-правовими актами). 

Інформаційне забезпечення економічного аналізу – це система 

даних і способи їх опрацювання, що дозволяють вивчити реальний 

стан об’єкта управління, виміряти вплив факторів, які його 

визначають, а також виявити можливості здійснення необхідних 

управлінських дій. 

При розкритті інформаційного забезпечення економічного 

аналізу у банку доцільно сформувати табл. 4, що містить 

інформацію про річну фінансову звітність  та  річну  

консолідовану фінансову звітність, яка складається досліджуваним 

банком.  
Після складання таблиці обов’язково потрібно сформувати 

висновки. 
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Таблиця 4 

Перелік основних форм фінансової звітності банку 

(вказується назва банку), що є інформаційною базою 

економічного аналізу 

Форми річної фінансової звітності згідно з  
«Інструкцією  про порядок складання та оприлюднення фінансової 
звітності банків України», затвердженою Постановою Правління НБУ 

24.10.2011 № 373 (зі змінами) 

 (зазначити «+», якщо  звіт формується; «-» - якщо звіт не формується) 

Звіт про 

фінансовий стан 

(Баланс) 

Звіт про 

прибутки і 
збитки та 

інший 

сукупний 

дохід  

(Звіт  про  

фінансові 
результати) 

 

Звіт про рух 

грошових 

коштів 

Звіт про   

зміни   у  

власному  

капіталі  
(Звіт  про  

власний  

капітал) 

 

Примітки 

до звітів 

Період формування 

д
ен
ь
 

м
іс
я
ц
ь 

к
в
ар
та
л

 

р
ік

 

к
в
ар
та
л

 

р
ік

 

к
в
ар
та
л

 

р
ік

 

к
в
ар
та
л

 

р
ік

 

к
в
ар
та
л

 

р
ік

 

            

 
Окрім фінансової звітності, банками формується та подається до 

відповідних органів статистична звітність. Постановою Правління 
Національного банку України від 19.03.2003 № 124 (зі змінами від 
08.06.2012 р.) затверджено Правила організації статистичної 
звітності, що подається до Національного банку України, де 
визначено перелік основних форм статистичної звітності. 
Студентам слід заповнити табл. 5 і відобразити основні форми 

статистичної звітності банку, зробити висновки.  
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Таблиця 5 

Перелік основних форм статистичної звітності (вказується 

назва банку), що є інформаційною базою економічного аналізу 

У третьому розділі звіту проводиться аналіз фінансового стану 
та результатів діяльності банку. 
Метою аналізу активів банку є оцінка раціональності фактичної 

структури активів з погляду забезпечення прибутковості та 
стабільності роботи банку та визначення шляхів її оптимізації, 
здійснення прогнозу майбутніх результатів діяльності і фінансового 
потенціалу банку.  

№ 

з/п 

 

 

 

Назви форм звітності 

Період формування 

(зазначити «+», якщо 

звіт формується;  

«-» - якщо звіт не 
формується) 

щоденно щомісячно 

1 2 3 4 

1. Форма № 1Д-НБУ «Баланс»   

2. Форма № 10-НБУ «Оборотно-сальдовий 
баланс» 

  

3. Форма № 363-Н «Дані про залишки коштів 
за іншою заборгованістю, доходи та 
витрати» 

  

4. Форма № 535 «Звіт про рух та залишки 
коштів на рахунках резидентів за межами 
України» 

  

5. Форма № 550Д-Н «Розшифрування  
валютних рахунків» 

  

6. Форма № 550-Н «Обороти за рахунками в 
іноземній валюті» 

  

7. Форма № 551 «Звіт  про кількість 
проведених перевірок з питань дотримання 
законодавства під час проведення 
валютних операцій, виявлених порушень і 
вжиті до порушників заходи» 

  

8. Форма № 748-Н «Звіт про касові обороти»   

9. Форма № 750-Н «Звіт про виявлення 
підроблених (фальшивих) банкнот та 
монет гривні» 

  

10. Форма № 760 «Звіт про рух готівки»   

11. Форма № 761 «Звіт про рух резервних 
фондів банкнот і монет» 
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Для проведення аналізу активів банку слід розрахувати 

абсолютні та відносні відхилення (темпи росту) за даними Звіту про 

фінансовий стан (Балансу), необхідність формування якого 

передбачена «Інструкцією про порядок складання та оприлюднення 

фінансової звітності банків України», що затверджена Постановою 

Правління НБУ 24.10.2011 № 373 (зі змінами). Статті Звіту про 

фінансовий стан (Балансу) розміщені у порядку зменшення 

ліквідності.  
Аналіз структури і динаміки активів кредитних установ, 

проводиться за формою, що наведена в табл. 6. 
Таблиця 6 

Аналіз структури і динаміки активів банку (вказується назва 

банку) за 201n – 201n+1 роки 

тис. грн. 

 

№ 

з/п 

 

Показники 

 

Мину-

лий 

рік 

(201n) 

 

Звіт-
ний 

рік 

(201n+1) 

Відхилення 

за 

сумою, 

+, - 

(гр.4- 

-гр.3) 

Тр., 

% 

(гр.4/ 

/гр.3× 

×100%) 

1 2 3 4 5 6 

1. Усього активів, в т.ч.     

1.1. 

Грошові кошти та їх еквіваленти     

- у  %  до вартості  майна   
п. 1.1 / п. 1 × 100 

  
  

1.2. 

Торгові цінні папери     

- у  %  до вартості  майна   

п. 1.2 / п. 1 × 100 
  

  

1.3. 

Інші фінансові активи, що 

обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 

  

  

- у  %  до вартості  майна   
п. 1.3 / п. 1 × 100 

  
  

1.4 Кошти в інших банках     

 
- у  %  до вартості  майна   

п. 1.4 /  п. 1 × 100 
  

  

1.5 

Кредити та заборгованість клієнтів     

- у  %  до вартості  майна   
п. 1.5 /  п. 1 × 100 

  
  

1.6 
Цінні папери в портфелі банку на 
продаж 
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Продовження табл. 6 
1 2 3 4 5 6 

 
- у  %  до вартості  майна   
п. 1.6 / п. 1 × 100 

  
  

1.7 

Цінні папери в портфелі банку до 

погашення 
  

  

- у  %  до вартості  майна   
п. 1.7 / п. 1 × 100 

  
  

1.8 

Інвестиції в асоційовані ( асоційовані 
та дочірні) компанії 

  
  

- у  %  до вартості  майна   
п. 1.8 / п. 1 × 100 

  
  

1.9 

Інвестиційна нерухомість     

- у  %  до вартості  майна   
п. 1.9 / п. 1 × 100 

  
  

1.10 

Дебіторська заборгованість щодо 
поточного податку на прибуток 

  
  

- у  % до вартості  майна   
п. 1.10 / п. 1 × 100 

  
  

1.11 

Відстрочений податковий актив     

- у % до вартості  майна   
п. 1.11 / п. 1 × 100 

  
  

1.12 

Гудвіл     

- у  % до вартості  майна  
п. 1.12 / п. 1 × 100 

  
  

1.13 

Основні засоби та нематеріальні 
активи 

  
  

- у %  до вартості майна   
п. 1.13 / п. 1 × 100 

  
  

1.14 

Інші фінансові активи     

- у %  до вартості майна  
п. 1.14 / п. 1 × 100 

  
  

1.15 

Інші активи     

- у %  до вартості майна   
п. 1.15 / п. 1 × 100 

  
  

1.16 

Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та активи групи вибуття 

  
  

- у  %  до вартості  майна   
п. 1.15 /  п. 1 × 100 

  
  

 

Примітка. У таблиці потрібно наводити тільки ті рядки балансу, 
в яких міститься інформація по банку – базі практики. Дані у 
таблиці наводяться станом на останній день відповідного року. 
У процесі здійснення вертикального, або структурного аналізу 

активів визначається питома вага активів за їх цільовим 
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використанням, ступенем ліквідності, а також склад та структура 
кожного виду активів. Вертикальний аналіз структури балансу дає 
змогу робити висновки про перерозподіл вкладень у різні види 
активів. Результати аналізу використовуються в процесі оцінки 
якості складу активів та їх оптимізації.  

Горизонтальний, або трендовий, аналіз дає змогу вивчити 
динаміку активів у цілому й окремих їх видів у часі, визначити 
загальні тенденції їх зміни або тренду. При аналізі структури і 
динаміки активів позитивно оцінюється зростання найбільш 
ліквідних активів. У звіті «Баланс», окрім активів, наводиться 
інформація про капітал та зобов’язання банку (пасиви). Для 
наочності аналізу активів банку доцільно зобразити графічно 
динаміку та структуру коштів (активів) банку, використовуючи 
стовпчикові та кругові діаграми. 
Метою аналізу пасивів банку є визначення ефективності 

формування ресурсної бази банку за зниження її вартості та 
підвищення фінансової стабільності. Пасиви балансу складаються з 
двох частин: власного капіталу банку та його зобов’язань. 

Капітал банку – це сукупність внесених учасниками капіталу  
власних коштів, які зростають в результаті ефективної банківської 
діяльності у процесі капіталізації прибутку, а також за рахунок 
додаткових надходжень з боку учасників. Власний капітал банку – 
частина в  активах  банку,  що  залишається після вирахування його 
зобов'язань. Аналіз власного капіталу банку являє собою складне, 
комплексне завдання, під час розв’язання якого слід враховувати не 
лише загальний фінансовий стан банку та його діяльність, а й 
проаналізувати кон’юнктуру ринку банківських операцій і послуг, 
економічний стан акціонерів банку та його клієнтів.  

Вивчення власного капіталу слід починати з аналізу його 
складових елементів, для чого слід обчислити їх питому вагу у 
загальній структурі власного капіталу. Доцільно порівняти 
структуру власного капіталу конкретного банку з аналогічними 
показниками інших банків.  

Зобов'язання – заборгованість  банку,  яка виникла внаслідок 
минулих  подій  і  погашення  якої,  як  очікується,  призведе  до 
зменшення ресурсів банку, що втілюють у собі економічні вигоди. 
Аналіз структури і динаміки пасивів банків, проводиться за 
зразком, що наведено у табл. 7. 
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Таблиця 7 

Аналіз структури і динаміки пасивів банку (вказується назва 

банку) за 201n – 201n+1 роки 

тис. грн. 

 

№ 

з/п 

 

Показники 

 

Мину-

лий 

рік 

(201n) 

 

Звіт-
ний 

рік 

(201n+1)

Відхилення 

за  

сумою, 

+, - 

(гр.4- 

-гр.3) 

Тр., 

% 

(гр.4/ 

/гр.3× 

×100%) 

1 2 3 4 5 6 

1. Усього пасивів, в т.ч.:     

1.1. 

Зобов’язання, в т.ч.:     

- у % до вартості пасивів 
п. 1.1/  п. 1 × 100 

    

1.1.1. 

Кошти банків     

- у % до вартості зобов’язань  
п. 1.1.1 / п. 1.1. × 100 

    

- у % до вартості пасивів  
п. 1.1.1 / п. 1 × 100 

    

1.1.2. 

Кошти клієнтів     

- у % до вартості зобов’язань  
п. 1.1.2 / п. 1.1. × 100 

    

- у % до вартості пасивів  
п. 1.1.2 / п. 1 × 100 

    

1.1.3. 

Боргові цінні папери, емітовані 
банком 

    

- у % до вартості зобов’язань  
п. 1.1.3 / п. 1.1. × 100 

    

- у % до вартості пасивів  
п. 1.1.3 / п. 1 × 100 

    

1.1.4. 

Інші залучені кошти     

- у % до вартості зобов’язань  
п. 1.1.4 / п. 1.1. × 100 

    

- у % до вартості пасивів  
п. 1.1.4 / п. 1 × 100 

    

1.1.5. 

Зобов'язання щодо поточного 
податку на прибуток 

    

- у % до вартості зобов’язань  
п. 1.1.5 / п. 1.1. × 100 

    

- у % до вартості пасивів 
п. 1.1.5 / п. 1 × 100 
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Продовження табл. 7 
1 2 3 4 5 6 

1.1.6. 

Відстрочені податкові зобов’язання     

- у % до вартості зобов’язань  
п. 1.1.6 / п. 1.1. × 100 

    

- у % до вартості пасивів  
п. 1.1.6 / п. 1 × 100 

    

1.1.7. 

Резерви за зобов'язаннями     

- у % до вартості зобов’язань  
п. 1.1.7 / п. 1.1. × 100 

    

- у % до вартості пасивів  
п. 1.1.7 / п. 1 × 100 

    

1.1.8. 

Інші фінансові зобов'язання     

- у % до вартості зобов’язань  
п. 1.1.8 / п. 1.1. × 100 

    

- у % до вартості пасивів  
п. 1.1.8 / п. 1 × 100 

    

1.1.9. 

Інші зобов'язання     

- у % до вартості зобов’язань  
п. 1.1.9 / п. 1.1. × 100 

    

- у % до вартості пасивів  
п. 1.1.9 / п. 1 × 100 

    

1.1.10. 

Субординований борг     

- у % до вартості зобов’язань  
п. 1.1.10 / п. 1.1. × 100 

    

- у % до вартості пасивів  
п. 1.1.10 / п. 1 × 100 

    

1.1.11. 

Зобов'язання, що пов'язані з 
довгостроковими активами, призна-
ченими для продажу (чи групами 
вибуття) 

    

- у % до вартості зобов’язань  
п. 1.1.11 / п. 1.1. × 100 

    

- у % до вартості пасивів  
п. 1.1.11 / п. 1 × 100 

    

1.2. 
Власний капітал, у т.ч.:     

- у  %  до  вартості пасивів  
п. 1.2 / п. 1 × 100 

    

1.2.1. 

Статутний капітал     

- у % до власного капіталу  
п. 1.2.1 / п. 1.2. × 100 

    

- у % до вартості пасивів  
п. 1.2.1 / п. 1 × 100 

    

1.2.2. 
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 
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Продовження табл. 7 
1 2 3 4 5 6 

 

- у % до власного капіталу  
п. 1.2.2 / п. 1.2. × 100 

    

- у % до вартості пасивів  
п. 1.2.2 / п. 1 × 100 

    

1.2.3. 

Резервні та інші фонди банку     

- у % до власного капіталу  
п. 1.2.3 / п. 1.2. × 100 

    

- у % до вартості пасивів  
п. 1.2.3 / п. 1 × 100 

    

1.2.4. 

Резерви переоцінки     

- у % до власного капіталу  
п. 1.2.4 / п. 1.2. × 100 

    

- у % до вартості пасивів  
п. 1.2.4 / п. 1 × 100 

    

 

Примітка. У таблиці потрібно наводити тільки ті рядки балансу, 

в яких міститься інформація по банку – базі практики. Дані у 

таблиці наводяться станом на останній день відповідного року. 

При аналізі динаміки пасивів позитивно оцінюється 

перевищення сум та темпів росту власних джерел коштів над 

джерелами залучених коштів. Для наочності аналізу пасивів банку 

слід графічно зобразити їх динаміку та структуру, використовуючи 

стовпчикові та кругові діаграми. 
Аналіз динаміки окремих показників діяльності банку слід 

провести шляхом обчислення наступних показників за відповідні 
роки. 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (прибутковість 
капіталу) характеризує ефективність використання власного 
капіталу банку та розраховується за формулою (1): 

%100×=

ВК

ЧП
К Р

,                                     (1) 

де Кр – коефіцієнт рентабельності власного капіталу; 
          ЧП – чистий прибуток банку; 

     ВК – власний капітал банку. 
Слід врахувати, що позитивною динамікою даного показника 

вважається його зростання. 
Коефіцієнт захищеності власного капіталу розраховується за 

формулою (2): 
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ВК

ОЗ
КЗ = ,                                          (2) 

де Кз – коефіцієнт захищеності власного капіталу; 
     ОЗ – основні засоби; 
     ВК – власний капітал банку. 
Даний коефіцієнт характеризує захищеність власного капіталу 

від інфляції через вкладення коштів у нерухомість, обладнання та 
інші матеріальні активи. Однак таке одностороннє використання 
капітальних ресурсів може призвести до погіршення ліквідності та 
платоспроможності банку.  

Мультиплікатор капіталу характеризує рівень покриття активів 
за рахунок капіталу і обчислюється як відношення суми загальних 
активів до власного капіталу банку та розраховується за формулою 
(3): 

ВКБ

А
М = ,                                          (3) 

де М – мультиплікатор капіталу; 
     А – активи банку; 
     ВКБ – власний капітал банку. 
Мультиплікатор капіталу є прямим показником фінансового 

важеля банку. Він показує, яку кількість гривні активів повинна 

забезпечувати кожна гривня власного капіталу (тобто коштів 

власників банку) і відповідно, яка частка банківських ресурсів 

може бути сформована у формі боргових зобов’язань.  

Оскільки власний капітал повинен покривати збитки за активами 

банку, то чим вищий рівень мультиплікатора, тим вищий ступінь 

ризику банкрутства банку. Водночас чим вищий мультиплікатор, 

тим вищий потенціал банку для більш високих виплат своїм 

власникам (акціонерам). 

Аналіз масштабів діяльності банку щодо залучення зовнішніх 

джерел фінансування своєї діяльності починається з визначення 

частки, яку займають зобов’язання банку у валюті балансу. Даний 

коефіцієнт розраховується за формулою (4): 

ВБ

З
Ч ЗОБ = ,                                      (4) 

де Чзоб – частка зобов’язань у валюті балансу банку; 
     З – зобов’язання банку; 
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     ВБ – валюта балансу банку. 
Оскільки банк – це установа, яка працює в основному із 

залученими коштами, то, як правило, їх частка в пасивах банку 

становить не менше 80 %. Значення менше цієї величини означає 

більш високу фінансову стійкість банку, проте негативно 

характеризує його ділову активність. Чим вища частка зобов’язань 

перед клієнтами банку на довгостроковій основі, тим вища стабільна 

частина ресурсів банку, що позитивно впливає на його ліквідність і 

зменшує залежність від міжбанківських позик. 

Фінансовий стан банку характеризується такими показниками, 

як доходи, витрати та прибуток (збиток). З метою виявлення 

резервів зростання прибутковості банківської діяльності, що 

забезпечує стабільність фінансового стану банку, здійснюється 

комплексний аналіз його доходів і витрат. Базовою інформацією 

для фінансового аналізу є дані Звіту про прибутки і збитки та 

інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати). Для 

проведення аналізу на підставі показників данного звіту слід 

сформувати табл. 8.  
Таблиця 8 

Аналіз динаміки фінансових результатів банку 
 (вказується назва банку) за 201n – 201n+1 роки 

 

№ 

з/п 

 
Показники, тис. грн. 

 

Мину-

лий 

рік 

(201n) 

 

Звіт-
ний 

рік 

(201n+1) 

Відхилення 

за 

сумою, 

+, - 

(гр.4- 

-гр.3) 

Тр., 

% 

(гр.4/ 

/гр.3× 

×100%) 

1 2 3 4 5 6 

1. Чистий процентний дохід (чисті 
процентні витрати) 

    

1.1. Процентні доходи     

1.2. Процентні витрати     

2. Комісійні доходи     

3. Комісійні витрати     

4. Результат від торгових операцій з 
цінними паперами в торговому 
портфелі банку 

    

5. Результат від операцій з хеджування     

6. Результат від переоцінки інших 
фінансових інструментів, що 
обліковуються     за      справедливою  
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Продовження табл. 8 
1 2 3 4 5 6 

 вартістю з визнанням результату переоцінки у 
фінансових результатах 

    

7. Результат від торгівлі іноземною валютою     

8. Прибуток/(збиток, який виникає під час 
первісного визнання фінансових активів за 
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж 
ринкова  

    

9. Прибуток / (збиток), який виникає під час 
первісного визнання фінансових зобов'язань за 
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж 
ринкова  

    

10. Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 
нерухомості 

    

11. Результат від переоцінки  іноземної валюти      

12. Резерв під заборгованість за кредитами      

13. Знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж  

    

14. Результат від продажу цінних паперів у портфелі 
банку на продаж  

    

15. Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 

    

16. Резерви за зобов'язаннями     

17. Інші операційні доходи        

18. Доходи / (витрати) від дострокового погашення 
заборгованості  

    

19. Адміністративні та інші операційні витрати      

20. Дохід від участі в капіталі       

21. Прибуток / (збиток) до оподаткування     

22. Витрати на податок на прибуток       

23. Прибуток / (збиток) після оподаткування     

24. Чистий прибуток / (збиток) від продажу 
довгострокових активів, призначених для 
продажу   

    

25. Чистий прибуток / (збиток)      

26. Прибуток / (збиток) консолідованої групи:     

26.1. - материнського банку     

26.2. - частки меншості      

27. Чистий  прибуток/(збиток) на одну просту акцію     

28. Скоригований чистий прибуток/ (збиток) на одну 
просту акцію 
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Позитивно оцінюється зростання доходів та прибутків банку і 
відповідно зменшення витрат та збитків банку. 
За допомогою показника рентабельності (прибутковості) 

банківських активів, який розраховують відношенням чистого 
прибутку до банківських активів, оцінюється діяльність банку з 
погляду ефективності управління розміщенням коштів у банківські 
активи або їх можливості приносити дохід (5):  

А

ЧП
РАК = ,                                      (5) 

де Рак – рентабельність (прибутковість) банківських активів; 
    ЧП – чистий прибуток; 
     А – вартість активів. 
Різке підвищення цього показника свідчить про здійснення 

операцій банку з високим рівнем кредитного ризику; різке зниження 
відображає високий рівень іммобілізації активів і свідчить про ризик 
втрати оперативного мобільного управління активами. Плавні зміни 
коефіцієнта за будь-якого тренду оцінюють оптимально сформовану 
структуру активів даного банку. 
Під час аналізу показників, які слід розрахувати, порівнюються 

дані звітного року з даними на відповідну дату минулого року. Для 
відстеження їх динаміки формується табл. 9. 

Таблиця 9 

Аналіз динаміки окремих показників банку (вказується назва 

банку) за 201n – 201n+1 роки 
тис. грн. 

 

№ 

з/п 

 

Показники 
 

Мину-

лий 

рік 

(201n) 

 

Звіт-
ний 

рік 

(201n+1) 

Відхилення 

за  

сумою, 

+, - 

(гр.4- 

-гр.3) 

Тр., 

% 

(гр.4/ 

/гр.3× 

×100%) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Коефіцієнт рентабельності власного 
капіталу (прибутковість капіталу) 
(грн./грн.) 

    

2. Коефіцієнт захищеності власного 
капіталу (грн./грн.) 

    

3. Мультиплікатор капіталу (грн./грн.)     

4. Частка зобов’язань у валюті балансу 
(%) 

    

5. Показник рентабельності (прибутко-
вості) банківських активів (грн./грн.) 
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Методикою розрахунку економічних нормативів регулювання 

діяльності банків в Україні, схваленою Постановою Правління 

Національного банку України  02.06.2009 р. № 315, передбачено 

економічні нормативи регулювання діяльності банків, порядок їх 

розрахунку та їх нормативні значення.  

На офіційному сайті Національного банку України у розділі 

«Банківський нагляд» періодично наводиться динаміка дотримання 

банками України економічних нормативів. Використовуючи дану 

інформацію, слід сформувати табл. 10, для якої обрати значення 

станом на 1-ше число будь-якого місяця звітного року та порівняти 

їх з відповідними даними за попередній рік. 
Таблиця 10 

Динаміка дотримання банками України (вказується назва 

банку) економічних нормативів 

тис. грн. 

 

№ 

з/п 

 

Показники 
1  

число  

місяця 

року  

n 

1  

число 

місяця 

року 

n+1 

Відхилення 

за 

 сумою, 

+, - 

(гр.4- 

-гр.3) 

Тр., 

% 

(гр.4/ 

/гр.3× 

×100%) 

1 2 3 4 5 6 

1. Н1 Норматив мінімального 
розміру регулятивного 
капіталу (тис. грн.) 

  
  

2. Н2 Норматив адекватності 
регулятивного капіталу / 
платоспроможності (не менше 
10 %) 

  

  

3. Н3 Норматив (коефіцієнт) спів-
відношення регулятивного 
капіталу до сукупних активів  
(не менше 9) 

  

  

4. Н4 Норматив миттєвої ліквід-
ності (не менше 20 %) 

  
  

5. Н5 Норматив поточної ліквід-
ності (не менше 40 відсотків) 

  
  

6. Н6 Норматив короткострокової 
ліквідності (не менше 60 %   

  

7. Н7 Норматив максимального 
розміру кредитного ризику на    
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Продовження табл. 10 

1 2 3 4 5 6 

  одного контрагента (не 
більше 25 %) 

  
  

8. Н8 Норматив великих кредитних 

ризиків (не більше 8-кратного 

розміру регулятивного 

капіталу) 

  

  

9. Н9 Норматив максимального 

розміру кредитів, гарантій та 

поручительств. наданих 

одному інсайдеру (не більше 

5 %) 

  

  

10. Н10 Норматив максимального 

сукупного розміру кредитів. 

гарантій та поручительств. 

наданих інсайдерам (не 

більше 30 %) 

  

  

11. Н11 Норматив інвестування в 

цінні папери окремо за 

кожною установою (не більше 

15 %) 

  

  

12. Н12 Норматив загальної суми 

інвестування (не більше 60 %)   
  

 

За даними таблиці слід сформувати висновки про діяльність 

банківської системи в цілому. 

У висновках до звіту формулюють результати дослідження.  Вони 

повинні бути узгоджені з поставленими у вступі завданнями звіту з 

практики.  

Після висновків подають додатки до звіту з практики. 

У складі додатків до звіту з виробничої аналітичної практики 

повинні бути копії наступних документів:  

- статут банку чи Положення (або витяг із статуту чи положення);  

- річна фінансова звітність за два попередніх роки; 

- статистична звітність за два попередніх роки; 

- посадові інструкції працівників управління обліку і звітності чи 

економічного відділу (якщо такі відсутні, то потрібно встановити, хто 

відповідає за організацію економічного аналізу, та представити їх 

посадові інструкції). 
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5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ 
АНАЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 
Звіт з виробничої аналітичної практики може бути рукописним 

або друкованим, що виконується на одному боці аркуша білого 

паперу формату А4 (210x297 мм). При комп’ютерному наборі слід 

використовувати шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 

кегель. Відстань між рядками тексту складає півтора міжрядкових 

інтервали. Текст звіту розташовується на сторінках з дотриманням 

таких полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 

20 мм.  

Титульна сторінка включається до загальної нумерації, проте 

номер на ній не проставляється. На інших сторінках номер сторінки 

вказується арабськими цифрами у правому верхньому куті без 

крапки в кінці. Другою сторінкою є щоденник про виробничу 

практику, а третьою - зміст. 

Текст звіту має складатися із розділів відповідно до плану (див. 

табл. 2). Нумерація сторінок та розділів подається арабськими 

цифрами без знака №. Рисунки позначають словом «Рис.» і 

нумерують послідовно арабськими цифрами у межах розділу. 

Номер складається із номера розділу і порядкового номера рисунку, 

розділених крапкою, наприклад, «Рис. 1.1».  Потім зазначається 

заголовок рисунку, у кінці якого крапка не ставиться.  

Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами у межах 

розділу. У правому верхньому куті над заголовком здійснюється 

надпис «Таблиця», зазначається її назва та проставляється номер. 

Номер таблиці складається із номера розділу та номера таблиці. 

Крапка в кінці не проставляється. Кожна таблиця обов’язково 

повинна мати заголовок. Таблиця розташовується після першої 

згадки про неї у тексті таким чином, щоб її можна було прочитати 

без повороту сторінки або з поворотом за годинниковою стрілкою. 

Заголовок таблиці повинен бути чітким та стисло відображати її 

зміст.  

Посилання на джерело інформації у тексті повинне наводитись у 

вигляді порядкового номера джерела за списком використаної 

літератури у квадратних дужках. Якщо у звіті з практики 

використовується цитата або цифрова інформація із літературного 
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джерела, то після порядкового номера через кому зазначається 

номер сторінки, на якій вона міститься, наприклад: [5, с. 33].  

У кінці звіту з практики необхідно вказати список використаних 

джерел, який формується в алфавітному порядку у такій 

послідовності: закони України, декрети Уряду України, постанови 

Верховної Ради, Укази Президента України, постанови, положення, 

інструкції міністерств і відомств України. Інші джерела інформації 

(посібники, монографії, підручники, статті) вказуються за 

алфавітом. Іноземні та інтернет-видання зазначаються у кінці 

списку. Список використаної літератури повинен охоплювати не 

менше 10-ти джерел.  

Сторінки, на яких розташовані додатки, нумеруються як 

продовження звіту з практики. Кожен додаток починається з нової 

сторінки, у правому верхньому куті якої наводиться слово 

«Додаток» з порядковим номером арабськими цифрами. Заголовок 

додатку пишеться з великої літери, крапка у кінці заголовку не 

ставиться. Посилання у тексті звіту на додаток оформлюється таким 

чином: (додаток 1).  

Звіт з практики, що не відповідає вищезазначеним вимогам до 

змісту або оформлення, не зараховується і не оцінюється, а 

повертається на доопрацювання.  

 

 

6. ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ 
АНАЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ  

 

 

Виробнича аналітична практика є окремим кредитним модулем і 

її виконання оцінюється за такими критеріями: змістовні та 

організаційні аспекти роботи, якість захисту роботи. 

Максимальна оцінка – 100 балів. Кількість балів за критеріями 

наведено в листі оцінювання. 

Лист оцінювання звіту з виробничої аналітичної практики 

подано у табл. 11.  
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Таблиця 11 

Лист оцінювання звіту з виробничої аналітичної практики 
студента _____________________________________________________ 

                       (за 100-бальною шкалою) 

№ 

з/п Елемент оцінки Критерії 
Кіль-

кість 

балів 

1 2 3 4 

1. Вчасність представлення 

договору на практику 

Ні – 0 балів 

Так – 5 балів 
0-5 

2. Відвідування зборів з 

виробничої практики 
Ні – 0 балів 

Так – 5 балів 

0-5 

3. Вчасність представлення 

повідомлення про прибуття 

на практику 

Ні – 0 балів 

Так – 10 балів 

0-10 

4. Розкриття розділів звіту: - 0-35 

4.1. Загальна характеристика 

банку 

Низький рівень – 0 балів 
Середній рівень – 2 бали 
Високий рівень – 5 балів 

0-2-5 

4.2. Організація економічного 

аналізу банку 

Низький рівень – 0 балів 
Середній рівень – 2 бали 
Високий рівень – 5 балів 

0-2-5 

4.3. Аналіз фінансового стану та 

результатів діяльності 

банку 

Низький рівень – 0 балів 
Середній рівень –15 балів 
Високий рівень – 20 балів 

0-15- 

20 

4.4. Вступ, висновки, список 

використаних літературних 

джерел 

Низький рівень – 0 балів 
Середній рівень – 2 бали 
Високий рівень - 5 балів 

0-2-5 

5. Якість підготовки 

графічного матеріалу 
Низький рівень - 0 балів 

Середній рівень - 2 балів 

Високий рівень - 5 балів 

0-2-5 

6. Відповідність встановленим 

вимогам до оформлення 

звіту з практики 

Відповідність відсутня-0 

балів  

Відповідність часткова –  

2 балів 

Відповідність повна -5 балів 

0-2-5 

7. Своєчасність здачі звіту з 

практики 
Несвоєчасно – 0 балів 

Своєчасно – 10 балів 

0-10 

8. Захист звіту з практики Низький рівень - 0 балів; 

Середній рівень - 15 балів; 

Високий рівень - 25 балів 

0-15 

-25 

Звіт з виробничої аналітичної 
практики в цілому: 

Максимум – 100 балів 
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Критерії оцінювання звіту з виробничої аналітичної практики та 

його захисту з урахуванням ECTS наведено в табл. 12. 

Таблиця 12 

Критерії оцінювання звіту з виробничої аналітичної 
практики та його захисту з урахуванням ECTS 

Критерії оцінювання практики Сума 

балів 

Примітки 

1 2 3 

Студент повністю виконав програму практики, звіт за 

структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми 

практики. Основні положення звіту глибоко обґрунтовані, логічні. 
Висока старанність у виконанні, бездоганне зовнішнє 

оформлення. Захист звіту впевнений і аргументований. 

90-100  

Студент повністю виконав програму практики, звіт за 
структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми 

практики. Основні положення звіту достатньо обґрунтовані, 

незначне порушення послідовності. Достатня старанність у 

виконанні, добре зовнішнє оформлення. Захист звіту 

аргументований, але з деякими неточностями у другорядному 

матеріалі. 

82-89  

Студент повністю виконав програму практики, звіт за 
структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми 

практики, але має деякі неточності. Основні положення звіту 

обґрунтовані, незначне порушення послідовності. Достатня 
старанність у виконанні, добре зовнішнє оформлення. Захист 

звіту аргументований, але з деякими неточностями, які студент 

сам виправляє. 

74-81  

Студент повністю виконав програму практики, звіт за 

структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми 

практики, але має неточності за структурою і змістом. Основні 
положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням 

послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє 

оформлення задовільне. Захист звіту з незначними помилками, які 
студент сам виправляє з допомогою викладача. 

64-73  

Студент повністю виконав програму практики, звіт за 

структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми 

практики, але має неточності за структурою і змістом. Основні 
положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням 

послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє 
оформлення задовільне. Захист звіту з значними помилками, які 

студент сам виправляє з допомогою викладача. 

60-63  

Студент виконав програму практики (більше 50%), звіт відповідає 

вимогам програми практики, але має значні  неточності за 
структурою і змістом. Основні положення звіту недостатньо 

обґрунтовані з порушенням послідовності. Посередня старанність 

у виконанні, зовнішнє оформлення задовільне. Захист звіту з 
великими помилками і прогалинами, які студент не може 

виправити. 

 

37-59 Можливість 

повторного 

складання 
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Продовження табл. 12 
1 2 3 

Студент частково виконав програму практики (менше 50%) і 

представив звіт поганого  зовнішнього оформлення.. Захист звіту 
з великими помилками і прогалинами, які студент не може 

виправити. 

1-36 Обов’язкове 

повторне 
проходження 

прктики  
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Додаток 1 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Національний  університет водного господарства  

та природокористування 

Кафедра обліку і аудиту 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 
про виробничу аналітичну практику на прикладі 

(вказується назва банку) 

 

 

Виконав: ________________  

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

                                                         _________________________ 

                                                  (група, курс, факультет, спеціальність) 

 

 

Місце для печатки  

          банку 

Керівники: 

від університету  

_________________________ 

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

 

від банку 

_________________________ 

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові) 

 
 

 

 

Рівне – 201__ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


