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ВСТУП 
 

Фінансово-кредитна система виступає чинником інтеграції всіх елементів 

економічної системи їх високоефективного функціонування і акумулятором 

грошових ресурсів для здійснення повторного циклу виробництва. Для здійснення 

своїх функцій фінансово-кредитна система повинна задовольняти інтереси всіх 

суб'єктів виробництва, підтримуючи на належному рівні дієздатності всі свої 

структурні і динамічні параметри. Аналіз і оцінка фінансово-кредитних установ 

проводиться через аналіз інформації, що надається, та перевірки, що проводяться, 

особливо ті, які спрямовані на конкретні проблемні питання. Фінансово-кредитна 

система потребує якісного аналізу і нагляду, оскільки саме вона, на відміну від 

інших економічних суб’єктів ринку, містять у собі підвищену загрозу дестабілізації 

власної діяльності і провокування загальноекономічної кризи. 
 

Анотація 
 

Вивчення курсу “Аналіз діяльності фінансово-кредитної установ” спрямоване 

на формування теоретичних знань і практичних навичок у галузі функціонування 

системи фінансового нагляду та регулювання, засвоєння основних принципів 

здійснення нагляду за діяльністю фінансово-кредитних установ з боку 

Національного банку України. Навчальна дисципліна «Аналіз діяльності фінансово-

кредитних установ» – одна із базових курсів бакалаврської програми. Вона має 

самостійне значення і є важливим елементом підготовки бакалаврів у галузі 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Ключові слова: фінансово-кредитні ресурси, достатнiсть капiталу, 

забезпеченість кредиту, зобов’язання, залучений капітал, кредитоспроможність, 

ліквідність, норматив обов’язкового резервування, платоспроможність. 
 

Abstract 
 

The study of the course "Analysis of the activities of financial and credit 

institutions" is aimed at forming theoretical knowledge and practical skills in the field of 

functioning of the system of financial supervision and regulation, assimilation of the basic 

principles of supervision over the activities of financial and credit institutions by the 

National Bank of Ukraine. Educational discipline "Analysis of the activities of financial 

and credit institutions" - one of the basic courses of the baccalaureate program. It has an 

independent value and is an important element of preparation of bachelors in the field of 

specialty "Finance, Banking and Insurance". 

Keywords: financial and credit resources, capital adequacy, loan security, 

liabilities, attracted capital, creditworthiness, liquidity, mandatory reserve requirements, 

solvency. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність,  

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

 денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
(інтегровані 

плани) 
навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування»  Вибіркова 
ВВ5 Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 
справа та страхування» 

Модулів – 1 

Спеціалізація 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 2-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:  
- 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

8-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 
студента – 4 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 
 

22 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 8 год. 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

78 год. 110 год. 

Індивідуальні завдання: 

-   

Вид контролю:  

залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 54 до 47; 

для заочної форми навчання – 9 до 91. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 В зв’язку з суттєвими змінами на фінансовому ринку України зростає роль і 

значення аналізу діяльності фінансово-кредитних установ для ділових партнерів, 

клієнтів, акціонерів банку і держави в цілому. Регулярне проведення аналізу своєї 

діяльності дає змогу йому ефективно управляти активними, пасивними операціями 

для максимізації прибутку і забезпечення стабільного фінансового стану. Це 

особливо важливо в сучасних умовах, коли загострилося суперництво банків і 

небанківських фінансово-кредитних установ, які виконують різні операції щодо 

залучення вільних грошових ресурсів підприємств і населення. Такі установи 

успішно конкурують із банками, здійснюючи суто банківські операції, а також 

операції, які банки не мають права виконувати відповідно до законодавства 

(страхування, операції з нерухомістю та ін.). 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Аналіз діяльності фінансово-

кредитної установ” є формування теоретичних знань і практичних навичок у галузі 

функціонування системи фінансового нагляду та регулювання, засвоєння основних 

принципів і прийомів здійснення аналізу діяльності фінансово-кредитних установ.  

Предметом вивчення дисципліни є дослідження причинно-наслідкових 

зв’язків економічних явищ і процесів, які прямо або опосередковано впливають на 

функціонування фінансово-кредитних установ. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- визначення основні напрями грошово-кредитної політики; 

- прогнозовану ситуацію на кредитних ринках країни; 

- набуття практичних навичок з аналізу стійкості і надійності фінансово-

кредитних установ; 

- вивчення  встановлених економічних нормативів для фінансово-кредитних 

установ; 

- набуття вмінь виявлення ризиків і тенденцій розвитку банківського сектору; 

- оволодіння методами якісного проведення аналізу діяльності фінансово-

кредитних установ; 

- вивчення порядку організації і проведення аналізу фінансового сектору; 

Після вивчення даної дисципліни студенти повинні знати: 

‒ суть аналізу фінансово-кредитних установ, різноманітність методів та 

прийомів аналізу; 

‒ принципи, методи і інструменти розробки, прийняття і реалізації рішень, 

спрямованих на виконання якісного аналізу; 

‒ необхідну сукупність теоретичних та практичних знань з питань фінансово-

економічних і організаторське-правових відносин між суб'єктами фінансового ринку в 

ринковій економіці; 

‒ теорію та практику аналізу дотримання нормативів обов’язкового 

резервування; 

‒ сутність, призначення, підходи до визначення банківських рейтингів; 

‒ методику проведення аналіз фінансового стану фінансово-кредитних 
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установ. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

 аналізувати джерела формування капіталу фінансово-кредитних установ, а 

також його структура; 

 оцінювати якість активів (кількісний і якісний аналізи структури кредитно-

інвестиційного портфеля); 

 розраховувати показники прибутковості функціонування фінансово-кредитних 

установ, що дають змогу судити про ефективність їх роботи; 

 проводити аналіз показників ліквідності та платоспроможності, які 

характеризують фінансову стійкість; 

 розраховувати показники економічних нормативів щодо фінансово-кредитних 

установ. 

 

3. Програма навчальної дисципліни  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ОСНОВИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ 

ТА БАНКІВСЬКОГО БАЛАНСУ 

Тема 1. Теоретичні аспекти аналізу діяльності фінансово-кредитних 

установ 

Предмет, об’єкти, суб’єкти аналізу, його функції і завдання. 

Методи та прийоми аналізу. 

Види та етапи аналізу діяльності фінансово-кредитних установ. 

Інформаційне забезпечення аналізу діяльності фінансово-кредитних установ. 

Тема 2 Аналіз власного капіталу фінансово-кредитних установ. 

Значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу власного капіталу. 

Оцінка вартості власного капіталу. 

Коефіцієнтний аналіз власного капіталу. 

Тема 3 Аналіз зобов’язань. 

Значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу зобов’язань. 

Аналіз депозитів і розвитку клієнтської бази. 

Аналіз інших зобов’язань. 

Аналіз ефективності формування та використання фінансових ресурсів. 

Тема 4 Загальний аналіз активів. 

Значення, задачі та етапи аналізу активів. 

Аналіз ліквідності активів. 

Аналіз ризиковості активів. 

Тема 5 Аналіз кредитних операцій. 

Значення, інформаційне забезпечення і задачі аналізу кредитних операцій. 
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Аналіз обсягів і вартості кредитних вкладень. 

Аналіз оборотності кредитів. 

Аналіз руху кредитів. 

Аналіз кредитоспроможності позичальника. 

Критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при розрахунку 

резервів. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

АНАЛІЗ УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВО-

КРЕДИТНИХ УСТАНОВ 

Тема 6 Аналіз доходів і витрат 

Значення, задачі, інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат. 

Аналіз доходів. 

Аналіз витрат. 

Тема 7 Аналіз прибутку і рентабельності 

Значення, задачі, інформаційне забезпечення аналізу прибутку і рентабельності. 

Аналіз прибутку. 

Аналіз показників дохідності. 

Аналіз рентабельності. 

Тема 8 Аналіз ліквідності 

Значення, задачі, інформаційне забезпечення аналізу ліквідності. 

Аналіз ліквідної позиції. 

Коефіцієнтний аналіз ліквідності. 

Тема 9 Аналіз фінансового стану 

Аналіз ділової активності. 

Аналіз фінансової стійкості. 

Рейтингові оцінки діяльності фінансово-кредитних установ. 

Аналіз дотримання банком нормативів обов’язкового резервування. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

 (інтегровані плани) 

Усьо-

го 

у тому числі Усьо-

го 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п  лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Змістовий модуль 1. Основи аналізу діяльності фінансово-кредитних установ 
та банківського балансу 

Тема 1 Теоретичні аспекти 

аналізу діяльності 

фінансово-кредитних 

установ 

12 2 2   8 12 - -   12 

Тема 2 Аналіз власного 

капіталу фінансово-

кредитних установ 

12 2 2   8 13,5 0,5 1   12 

Тема 3 Аналіз зобов’язань 

фінансово-кредитних 

установ 

12 2 2   8 13,5 0,5 1   12 

Тема 4 Загальний аналіз 

активів 
12 2 2   8 13 - 1   12 

Тема 5 Аналіз кредитних 

операцій 
12 2 2   8 13 - 1   12 

Разом за змістовим 

модулем 1 
60 10 10 - - 40 65 1 4 - - 60 

Змістовий модуль 2. Аналіз узагальнюючих показників діяльності 
фінансово-кредитних установ 

Тема 6 Аналіз доходів і 

витрат 
12 2 2   8 11 - 1   10 

Тема 7 Аналіз прибутку і 

рентабельності 
14 2 2   10 11 - 1   10 

Тема 8 Аналіз ліквідності 

фінансово-кредитних 

установ 

16 4 2   10 11,5 0,5 1   15 

Тема 9 Аналіз фінансового 

стану 
18 4 4   10 11,5 0,5 1   15 

Разом за змістовим 

модулем 2 
60 12 10   38 45 1 4   50 

Усього годин 120 22 20 - - 78 120 2 8 - - 110 
ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 

Усього годин 120 22 20 - - 78 120 2 8 - - 110 
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5. Теми практичних занять 

№  
з/п Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
(інтегровані 

плани) навчання 

1 2 3 4 

1. 
Тема 1 Теоретичні аспекти аналізу діяльності 

фінансово-кредитних установ 
2 - 

2. 
Тема 2 Аналіз власного капіталу фінансово-

кредитних установ 
2 1 

3. Тема 3 Аналіз зобов’язань 2 1 

4. Тема 4 Загальний аналіз активів 2 1 

5. Тема 5 Аналіз кредитних операцій 2 1 

6. Тема 6 Аналіз доходів і витрат 2 1 

7. Тема 7 Аналіз прибутку і рентабельності 2 1 

8. Тема 8 Аналіз ліквідності 2 1 

9. Тема 9 Аналіз фінансового стану 4 1 

 Всього: 20 8 
 

6. Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год.*42=21 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 3 год. на 1 кредит = 6 * 4 = 24 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на лекціях  - 

78-21-18=39 год. 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної  форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год*10=5 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит = 6 * 4 = 24 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на лекціях  - 

110-5-24=81 год. 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№  
з/п Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
(інтегровані плани) 

навчання 
1 2 3 4 

1. 
Тема 1 Теоретичні аспекти аналізу діяльності 

фінансово-кредитних установ 
8 12 

2. 
Тема 2 Аналіз власного капіталу фінансово-

кредитних установ 
8 12 
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3. Тема 3 Аналіз зобов’язань 8 12 

4. Тема 4 Загальний аналіз активів 8 12 

5. Тема 5 Аналіз кредитних операцій 8 12 

6. Тема 6 Аналіз доходів і витрат 8 10 

7. Тема 7 Аналіз прибутку і рентабельності 10 10 

8. Тема 8 Аналіз ліквідності 10 15 

9. Тема 9 Аналіз фінансового стану 10 15 

 Разом 78 110 
 

7. Методи навчання 
 

Під час лекційного курсу застосовується слайдова презентація (у програмі 

«Microsoft Power Point»), роздатковий матеріал, ілюстраційні матеріали та схеми. 

На практичних заняттях: 

- використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у 

студентів системного мислення, розвитку пам'яті; 

- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 

- задаються провокаційні питання; 

- розв'язання задач та кейсів, ситуаційних завдань. 
 

8. Методи контролю 
 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться в 

письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають тестові 

питання (від 20 тестів, одна правильна відповідь з чотирьох запропонованих) та 1-2 

практичні задачі. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, опитування; 

- з практичних занять – на основі перевірки виконаних завдань. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 

такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості балів, 

виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, 

звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Денна і заочна форма навчання 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

5 5 10 10 10 15 15 15 15 

Т1, Т2... Т9 – теми змістових модулів. 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 зараховано 

82–89 
зараховано 

74–81 

64–73 
зараховано 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12  

10. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Інвестиційного аналізу» 

включає друкований роздатковий матеріал, ситуаційні завдання, бізнес-кейси,  

презентації (в програмі «Microsoft Power Point»), а також методичне забезпечення: 

1. 06-03-231 Полінчук О.П. Методичні вказівки до проведення практичних занять та 

виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз діяльності 

фінансово-кредитних установ» для здобувачів  вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня: за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» денної і заочної форми навчання. Рівне : НУВГП, 2019, - 50 с. 

2. 06-03-232 Полінчук О.П. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Аналіз 

діяльності фінансово-кредитних установ» для здобувачів  вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня: за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» денної і заочної форми навчання. Рівне : НУВГП,  2019, - 120 с. 

 
 

11. Рекомендована література 
 

Базова 
1. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: Навч. пос. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008. – 486 с. 

2. Коваленко В.В. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Суми: УАБС НБУ, 

2007.– 262 с. 

 
Допоміжна 

 
3. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій 

та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України: 

затверджено Постановою Правління Національного банку України від 15.09.2004 

№ 435. 

4. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів 

банків України: затверджено Постановою НБУ від 20.12.2005 № 480. 

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

Постанова Правління НБУ від 21.01.2004 № 22. 

6. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземних валютах: Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 р. 

№ 492. 

7. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків 

України: Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 

368 

8. Козьменко С. М., Шпиг Ф. І., Волошко І. В. Стратегічний менеджмент банку. — 

Суми: Університетська книга, 2003. — 735 с. 
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9. Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской 

деятельности.— Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2001. — 198 с. 

10. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. / За ред. В. В. 

Вітлінського.— К.: Т-во Знання», КОО, 2000. — 251 с. 

11. Лаврушин О. И. Управление деятельностью коммерческого банка. — Москва: 

Юрист, 2005. — 688 с. 

12. План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений 

Постановою Правління НБУ від 17.06.2004 № 280. 

13. Положення про ведення касових операцій у національній валюті Україні: 

Постанова Правління НБУ від 14.08.2003 № 337. 

14. Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України: 

затверджено Постановою Правління НБУ від 16.03.2006 № 91. 

15. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в 

національній валюті на території України: Затверджено Постановою Правління 

НБУ від 16.12.2002 № 508. 

16. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх 

філій, представництв, відділень: Постанова НБУ № 375 від 31.08.2001. 

17. Положення про порядок формування і використання банками резерву для 

відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості: Постанова 

Правління НБУ від 13.12.2002 № 505. 

18. Положення про порядок формування та використання резерву для 

відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: затверджено 

Постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 № 279. 

19. Поморина М. А. Планирование как основа управления деятельностью банка.— 

М.: Финансы и статистика, 2002. — 382 с. 

20. Порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою СAMELS: 

Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 08.05.2002 р. // 

www.rada.gov.ua 

21. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Затверджено 

Постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 255. 

22. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного 

банку України: затверджені Постановою Правління НБУ від 19.03.2003 № 124. 

23. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку. — Київ: КНЕУ, 2004.- 468с. 

24. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України // Відомості Верховної 

Ради.— 2006. — № 31. — ст. 268. 

25. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. — 

М: Catallaxy, 1994. — 820 с. 

26. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч.-метод. посібник для самостійного 

вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с. 
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Інформаційні ресурси 
 

27. Законодавство України / Верховна рада України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws 

28. Економічна статистика // Державна служба статистики України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/http://www.ukrstat.gov.ua 

29. Державна регуляторна служба України /[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http:// www.dkrp.gov.ua.  

30. Періодичні видання Національного банку України // Національний банк 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=15727773&cat_id=364 

31. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. URL: 

http://www.ier.com.ua. 

32. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: 

https://www.minfin.gov.ua/news/borg 
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