
1. Назва модуля: Аналіз банківської діяльності
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.1.11._6
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 6
5. Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС -3); аудиторні

години – 44 (лекції -20 год., практичні - 24 год.)
6. Лектор:  Білошкурський Микола Васильович – кандидат економічних наук,

доцент
7. Результати навчання: 

У результаті вивчення модуля  студент повинен:
знати: -основні категорії аналізу банківської діяльності, в тому числі основи

організації  банківської  діяльності;види  та  методи  аналізу  банківської  діяльності;
напрями  оцінки  та  аналізу  банківських  операцій,  ліквідності,  ризиків,  ділової
активності, фінансової стійкості, надійності та рейтингової оцінки діяльності банку.

вміти: проводити підготовчу роботу, проводити збір та обробку інформації
для аналізу; економічно грамотно аналізувати баланси банків та додатки до них на
підставі  сучасної  методології  аналізу;  кваліфіковано  визначити  вигідність  та
доцільність  активних  та  пасивних  операцій;  оцінювати  ліквідність  і
платоспроможність  банку,  рівень  ризиковості  його  діяльності;  визначати  і
аналізувати  комплексну  рейтингову  оцінку  фінансового  стану  банку;  за
результатами  аналізу  діяльності  банку  формулювати  висновки  та  розробляти
пропозиції щодо удосконалення діяльності банків та підвищення ефективності їх
діяльності.

Спосіб навчання: аудиторні заняття
8. Необхідні попередні та супутні модулі:

 пререквізити: Банківська система
кореквізити:  Фінансовий  облік  у  банках,  Центральний  банк  і  грошово-

кредитна політика
9. Зміст модуля: 

Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності. Аналіз  власного капіталу
банку. Аналіз зобов’язань банку. Загальний аналіз активних операцій  банку. Аналіз
кредитних  операцій  банку.  Аналіз  операцій  банку  з  цінними  паперами.  Аналіз
валютних  операцій  банку  Аналіз  інших  активно-пасивних  операцій  Аналіз
банківських послуг. Аналіз доходів і витрат банку. Аналіз прибутку і рентабельності
банку.  Аналіз  ліквідності  банку.  Аналіз  банківських  ризиків.  Аналіз  фінансового
стану банку.
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11.Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
12.  Методи і критерії оцінювання:
 Поточний  контроль (70%)  - усне  опитування,  тестування,  розв’язування

задач, індивідуальне навчально-дослідне завдання
 Підсумковий контроль (30%) – екзамен (теоретичні питання)
13.  Мова навчання: українська




