Навчальна дисципліна Аналіз банківської діяльності
Факультет: економічний
Статус: вибіркова
Курс: 4
Семестр: 8
Кількість залікових кредитів ECTS -2
Попередні умови вивчення: навчальні дисципліни – банківькі операції, гроші
та кредит, фінановий облік у банку, мікроекономіка.
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Мета: формування спеціальних знань і практичних навичок з
проведення аналізу окремих банківських операцій та фінансового стану
банку, набуття вмінь та навичок з підготовки й використання одержаної
інформації для оптимізації структури активів і пасивів з метою одержання
прибутки при розумних ризиках та обґрунтування управлінських рішень у
банківській справі.
Завдання: вивчення навчальної дисципліни Аналіз банківської
діяльності» визначається вимогами до професійної підготовки фахівців з
економіки за спеціалізацією «Фінанси і кредит» і включає всебічне вивчення
фінансово-господарської діяльності банку, використання системного підходу
до різних видів аналізу та виявлення резервів підвищення ефективності їх
роботи.
Предмет: дослідження причинно-наслідкових зв’язків економічних
процесів, які впливають на діяльність банківських установ
ПРОГРАМА:
Розділ 1Сутність та предмет аналізу банківської діяльності. Методичні
аспекти комплексного аналізу банківської діяльності. Класифікація та види
аналізу банківської діяльності. Функції та принципи аналізу. Нормативні
документи та аналітичні матеріали для аналізу банківської діяльності. Етапи
аналізу банківської діяльності. Баланс банку та Звіт про фінансові результати
банку.
Розділ 2. Основи аналізу власних , залучених та запозичених коштів.
Структура пасивних операцій банківських установ. Основи аналізу активів
комерційних банків. Види активних операцій банку. Аналіз касових,
кредитних операцій та
інших активних операцій. Показники,які
використовуються для аналізу активних операцій. Основи аналізу доходів,
витрат
і прибутковості. Види доходів та витрат банку. Показники
прибутковості та рентабельності банківських операцій. Основи аналізу
банківських ризиків та їх класифікація.
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття,
тестування, індивідуальні завдання, реферати, кнтрольна розрахункова
робота.
Форми організації контролю знань, система оцінювання:
Поточний контроль: усне опитування та письмовий контроль на
семінарських та практичних
заняттях, лекціях; тестування, письмова
контрольна розрахункова робота.
Підсумковий контроль: письмовий залік (8семестр);
Оцінювання здійснюється за шкалою ЕСТS. Критерії оцінювання знань
наведені в робочій програмі.
Навчально-методичне забезпечення: НМКД – програма навчальної
дисципліни, навчально-методичний посібник, матеріали до семінарських
занять та самостійної роботи, комплекти
завдань для контрольної
розрахункової роботи, письмового заліку.

