
 

СИЛАБУС  
НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 
«Аналіз діяльності фінансово-кредитних та бюджетних установ»  

Шифр і назва спеціальності 071 – Облік і оподаткування Факультет / Інститут ННІ економіки, менеджменту та міжнародного 
бізнесу 

Назва освітньої програми Облік, аудит і оподаткування Кафедра Економічного аналізу та обліку 

ВИКЛАДАЧ  
Стригуль Лариса Станіславівна, lastri@ukr.net  

 

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «ХПІ».  
Досвід роботи більше 20 років.  
Автор понад 115 наукових та навчально-методичних праць.  
Провідний лектор з дисциплін:  
«Економічна статистика», «Аналіз діяльності фінансово-кредитних та бюджетних установ»,  
«Аналітичне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності»,  
«Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті», «Аналіз інвестиційних проектів» 
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичних основ і отримання досвіду практичного застосування сучасних економіко-статистичних методів досліджень 
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урахуванням особливостей діяльності та фінансової звітності фінансово-кредитних та бюджетних установ, можливостей та обмежень в процесі оцінювання та 
прогнозування стану і напрямків розвитку. Аналіз діяльності фінансово-кредитних та бюджетних установ виявляє кількісні зміни показників діяльності фінансово-
кредитних та бюджетних установ на основі вивчення методології економіко-статистичного аналізу. 

Мета та цілі Метою дисципліни є формування і засвоєння системи теоретичних знань та практичних навичок дослідження звітності та систем фінансово-економічних 
показників діяльності фінансово-кредитних та бюджетних установах і можливостям їх інтерпретації. 
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економічних систем та процесів на високому рівні. Володіти навичками застосування економіко-статистичних методів статистичного аналізу для вирішення 
практичних завдань 
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mailto:lastri@ukr.net


СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Теоретичні основи аналізу 
банківської діяльності 

Практичне 
заняття 1 

Абстрактно-логічні (якісні), кількісні (описові та 
аналітичні) прийоми дослідження. Характеристика 
балансу банку як основного джерела інформаційного 
забезпечення фінансового аналізу діяльності банку. 
Зміст, оцінка та аналітичне значення статей балансу 
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Організація аналітичної роботи в банках. Методичне 
управління аналітичною роботою на всіх рівнях управління 
банками. система інформаційного забезпечення, основні 
принципи побудови системи аналітичної інформації.  

Лекція 2  Аналіз пасивних та 
активних операцій банку 

Практичне 
заняття 2 

Аналіз структури та окремих складових власного 
капіталу банку, динаміки та причин зміни статутного 
капіталу. Аналіз строкових депозитів. Аналіз 
використання міжбанківського кредиту у формуванні 
залучених коштів та рівня залежності ресурсної бази 
банку від залучених міжбанківських кредитів. 
Аналіз масштабів кредитної діяльності банку. Аналіз 
структури кредитного портфеля. Аналіз ефективності 
кредитних операцій банку. Система оціночних 
показників ефективності та дохідності кредитних 
операцій. Аналіз дохідності операцій банку з цінними 
паперами. Факторний аналіз доходу від окремих 
операцій з цінними паперами. Аналіз валютних 
операцій банку, його інформаційна база.  

Аналіз дивідендної політики банку. Аналіз 
субординованого капіталу. Стратегічний аналіз 
ефективності формування та використання банківських 
ресурсів із позицій стабільності та витратності. 
Взаємозв’язок статей активу та пасиву балансу банку. 
Аналіз основних напрямків використання ресурсів банку. 
Аналіз динаміки, складу і структури активів. Групування 
статей активу балансу за суттю банківських операцій, 
принципами ліквідності, дохідності, ризику. Аналіз 
структури й динаміки валютних операцій банку. Аналіз 
структури валютних доходів та витрат банку. Аналіз 
прибутку від валютних операцій 

Лекція 3  Аналіз доходів і витрат 
банку 

Практичне 
заняття 3  

Аналіз стабільності доходів за допомогою методів 
середньоквадратичних відхилень у доходах, 
коефіцієнта варіації та індексу нестабільності доходів. 
Факторний аналіз доходів від кредитних операцій. 
Застосування декомпозиційного аналізу у формуванні 
факторних моделей. Факторний аналіз доходів від 
операцій з цінними паперами, доходів від 
корпоративних прав, доходів обмінних пунктів, доходів 
від розрахунково-касового обслуговування Аналіз 
відносних показників дохідності. Методика розрахунку 
коефіцієнтів дохідності активів, дохідності дохідних 
активів, коефіцієнтів операційного та процентного 
доходу. 

Аналіз динаміки та структури витрат. Вертикальний аналіз 
витрат банку. Горизонтальний аналіз динаміки окремих 
статей витрат банку. Факторний аналіз зміни витрат банку 
за залученням ресурсів. Факторний аналіз витрат за 
операціями з цінними паперами. Застосування 
декомпозиційного аналізу у формуванні факторних 
моделей витратності. Структурний і горизонтальний аналіз 
витрат, пов’язаних із забезпеченням функціональної 
діяльності банку. Аналіз відносних показників витратності. 
Методика розрахунку показників витратності активів, 
витратності робочих активів, витратності залучених коштів, 
витратності доходів та ін. 

Лекція 4 Аналіз прибутку та 
рентабельності банку 

Практичне 
заняття 4 
 

Аналіз динаміки та структури абсолютного розміру 
прибутку та порівняння темпів зростання з темпами 
інфляції, факторів зміни. Стратегічний аналіз 
фінансових результатів діяльності банку. Методика 
розрахунку «точки беззбитковості» роботи банку. 
Ситуаційний аналіз рівня прибутку банку та визначення 
необхідного рівня умовно-постійних та умовно- 
змінних витрат. Декомпозиційний аналіз показників 
прибутковості. Формула Дюпона. Методика 
розрахунку показників: відсоткової маржі, спреду, 
рівня покриття непроцентних витрат непроцентними 
доходами, прибутковості активів, прибутковості 
капіталу, рентабельності доходу, рентабельності 

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу 
прибутку й рентабельності. Складові балансового 
прибутку та модель формування чистого прибутку. 
Моделювання рівня дохідності активів та витратності 
ресурсів для досягнення цільового рівня прибутковості. 
Факторний аналіз окремих складових балансового 
прибутку. Факторний аналіз прибутку від реалізації 
кредитів. Визначення резервів збільшення прибутку та 
розроблення заходів для їх мобілізації. Аналіз розподілу 
прибутку. Факторний аналіз зміни показників 
прибутковості. Оцінка факторів із позиції ліквідності 
балансу та банківських ризиків. Розроблення 
рекомендацій з метою підвищення прибутковості банку та 



роботи банку.  забезпечення його стабільності. 

Лекція 5 Аналіз ліквідності банку Практичне 
заняття 5 

Коефіцієнтний аналіз ліквідної позиції банку. Аналіз 
ресурсної бази та активів банку з позиції ліквідності. 
Аналіз структури активів та пасивів та їх ув’язка з позиції 
ліквідності. Нетто-ліквідна позиція банку. Аналіз 
розриву ліквідності банку. Аналіз динамічної 
ліквідності банку на основі зіставлення коефіцієнтів 
оборотності активів та оборотності зобов’язань 
(депозитів). Аналіз ліквідності на основі платіжного 
календаря. Аналіз потреби банку в ліквідних засобах. 
Стратегічний аналіз ліквідної позиції банку. Прогноз 
мінімального резервного залишку на коррахунку. 

Основні нормативи, що регулюють ліквідність банків 
другого рівня. Міжнародний досвід оцінки ліквідності 
банку. Відповідність джерел коштів напрямам їх 
розміщення з позиції ліквідності. Групування активів за 
строками їх погашення та групування зобов’язань 
відповідно до строків їх виконання. Вплив обов’язкового 
резервування коштів на кореспондентському рахунку в 
НБУ на рівень ліквідності банку. 

Лекція 6 Аналіз банківських 
ризиків 

Практичне 
заняття 6 

Аналіз і оцінка валютного ризику. Аналіз і оцінка 
інвестиційного ризику. Ризик незбалансованої 
ліквідності відносно доходів. Порівняльний аналіз 
дохідності різних видів цінних паперів. Методика 
обчислення показника GAP, індексу процентного 
ризику. Оцінка загальної величини банківських ризиків. 

Регулювання валютних ризиків з боку НБУ через 
нормативи відкритої та закритої валютних позицій. 
Балансові та позабалансові валютні рейтинги. Поняття 
номерного, бального та індексного рейтингів. Рейтингова 
система «CAMEL». Відкриті рейтингові системи оцінки 
банків.  

Лекція 7 Аналіз і оцінка фінансового 
стану банку 

Практичне 
заняття 7 

Аналіз фінансової стійкості банку. Аналіз ділової 
активності. Аналіз ефективності управління за 
допомогою відносних показників прибутковості, 
дохідності, витратності, продуктивності праці та 
абсолютними показниками. Заходи щодо зміцнення 
фінансового стану банків. 

Рейтингові системи оцінки фінансового стану банків. 
Поняття дистанційного аналізу діяльності банків. 
Уніфіковані та диференційовані рейтинги. Поняття 
номерного, бального та індексного рейтингів. 
Диференційована оцінка рейтингу банків залежно від 
користувачів інформації.  

Лекція 8 Предмет, зміст і завдання 
аналізу фінансово-
господарської діяльності 
бюджетних установ 

Практичне 
заняття 8 

Принципи організації бюджетної системи. Бюджетна 
установа, функціональна класифікація бюджетних 
установ, види бюджетних установ. Етапи проведення  
аналізу  в  бюджетних  організаціях  і установах. Головні 
принципи  державного фінансування. 

Бюджет, зведений бюджет, місцевий бюджет, бюджетна 
система України,  бюджетний процес, Бюджетний кодекс 
України,  Закон  про  Державний бюджет України, 
бюджетні асигнування, головні розпорядники бюджетних 
коштів.  

Лекція 9 Методологія аналізу 
бюджетних установ 

Практичне 
заняття 9 
 

Метод і методика аналізу господарської діяльності 
бюджетних установ. Традиційні методи: порівняння,  
елімінування,  балансовий і сальдовий, групування,  
відносних  і середніх  величин. Статистичні: 
кореляційно-регресійний аналіз, динамічні ряди, 
лінійне та  динамічне програмування.  Фінансова  
звітність бюджетної установи,  її  склад. 

Правова,  директивна,  нормативно-довідкова,  прогнозна,  
планова  та  фактографічна  інформація. Принципи 
формування раціональних потоків інформації. Структура 
та основні елементи інформаційного забезпечення 
бюджетної установи. Інформаційне  забезпечення  
аналізу,  система економічної  інформації. 

Лекція 10 Загальний аналіз 
результативності діяльності 
та ресурсного забезпечення 
бюджетних установ 

Практичне 
заняття 10 

Загальний  і факторний аналіз результатів діяльності  за 
показниками обсягів наданих послуг. Методика 
аналізу ресурсного потенціалу бюджетної установи. 
Показники  роботи  різних  за  профілем  бюджетних  
організацій. Аналіз факторів зміни обсягу роботи 
(послуг)  бюджетних установ. Оцінка якості послуг 
бюджетних організацій. 

Особливості  аналізу  результатів  діяльності  бюджетної  
установи відповідно до виконуваних функцій. Аналіз  
роботи дитячих дошкільних  установою. Аналіз  стану  
мережі закладів вищої освіти. Аналіз стану  шкільної 
мережі. Аналіз стану лікарняної мережі. Роль нормативів в 
оцінці діяльності бюджетних установ. 



Лекція 11 Аналіз забезпеченості 
бюджетних установ 
трудовими ресурсами та 
ефективність їх 
використання 

Практичне 
заняття 11 

Аналіз  забезпеченості  бюджетної  установи  
трудовими ресурсами, аналіз руху трудових ресурсів та 
ефективність їх використання, аналіз використання  
робочого часу, аналіз оплати праці.  

Критерії оцінки трудових ресурсів бюджетної установи. 
Загальний і факторний аналіз ефективності використання 
трудових ресурсів, формування фонду оплати праці.   

Лекція 12 Аналіз забезпеченості 
бюджетних установ 
основними і 
матеріальними ресурсами 
та ефективність їх 
використання 

Практичне 
заняття 12 

Аналіз забезпеченості  бюджетної  установи  
основними  та  оборотними  засобами. Аналіз 
кількісних та якісних параметрів та показників їх 
відтворення, оцінка ефективності використання 
основних  і  оборотних  засобів,  капітальних  вкладень.   

Алгоритми розрахунку ефективності використання  
основних  і оборотних засобів. Аналіз динаміки і  
виконання  плану  показників використання основних і 
оборотних засобів. Методика пошуку резервів 
підвищення ефективності їх використання. 

Лекція 13 Аналіз виконання 
загального фонду 
кошторису бюджетними 
установами 

Практичне 
заняття 13 

Аналіз виконання кошторису витрат за загальними 
показниками. Показники  оцінки ефективності витрат. 
Матеріальні та грошові норми. Аналіз співвідношення 
касових та фактичних витрат. Основні види касових та 
фактичних видатків. Аналіз видатків за окремими  
статтями. Аналіз дотримання цільового призначення 
використання коштів. 

Поняття видатків бюджетної установи. Зміст аналізу  
виконання  кошторису витрат. Класифікація видатків  
бюджетних установ. Функціональна класифікація видатків. 
Відомча класифікація видатків. Економічна класифікація  
видатків. 

Лекція 14 Аналіз спеціального фонду 
бюджетної установи 

Практичне 
заняття 14 

Аналіз виконання, структури та використання коштів 
кошторису в цілому за надходженням та витрачанням 
коштів спеціального фонду за рік, квартал. Аналіз  
впливу факторів за кожним  видом  коштів 
спеціального фонду щодо обсягів надходження та 
цільового використання. 

 

Особливості утворення і порядок витрачання  
позабюджетних коштів. Класифікація позабюджетних  
коштів. Склад позабюджетного фонду. Завдання аналізу  
виконання кошторису спеціальних коштів, напрями  
аналізу коштів  спеціального  фонду  бюджетних  установ. 

Лекція 15 Аналіз фінансового стану 
бюджетної установи 

Практичне 
заняття 15 

Аналіз фінансових результатів наукових установ  за 
абсолютними  і відносними показниками. Експрес-
аналіз  фінансового  стану  бюджетної  установи.  Аналіз  
балансу  виконання  кошторису витрат.  Аналіз  стану  
розрахунків бюджетної  організації.  Аналіз  
дебіторської  та  кредиторської заборгованості.  

 

Узагальнення результатів аналізу та використання  їх в 
процесі управління діяльністю установи. Основні завдання 
аналізу фінансових результатів установ. 

ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  

О
сн

ов
на

 

1  Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М Д. 
Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін., За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004, —
599 с. 
2 Щибиволок З.І.. Аналіз банківської діяльності. Навч. посібник. / Щибиволок З.І..  - 2-ге 
видання. К.: Знання, 2007. - 311 с. 
3 Назарова К.О.  Аналіз діяльності бюджетних установ: Навч. посіб. / К.О. Назарова, Т.А. 
Кумченко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. — 208 с.  
4.  Болюх М.А. Аналіз  фінансово-господарської  діяльності  бюджетних  установ:  навч. 
посіб. / Болюх М.А., Заросило А.П. - К.: КНЕУ, 2008. - С. 344. 
5. Отенко І.П.  Аналіз у  бюджетних та банківських установах: навч.  посіб. /  І.П. Отенко, 
О.Ю. Мішин, С.В. Мішина; Харк. нац. екон. ун-т. — X.: Інжек, 2009. — 240 с. 
6. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 
486 с. 
7 Чмутова І.М. Аналіз банківської діяльності: навчальний посібник / Чмутова І.М., Тисячна 
Ю.С. – Х. Вид. ХНЕУ, 2012. – 308с. 

Д
од

ат
ко

ва
 

1 Герасимович А.М., Самсонова О.І. Практикум з курсу «Аналіз 
банківської діяльності»: Навч. посібник./ Герасимович А.М. – К.: КНЕУ, 
2003. – 102с. 
2 Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності»: Навч. 
посібник / О.В. Лисенок. – К.: КНЕУ, 2010. – 307с. 
3 Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навчально-
методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Парасій-
Вергуненко І.М. – К.: КНЕУ, 2003. – 347с. 
4 Ткаченко І. Т. Звітність бюджетних організацій. / Ткаченко І. Т.  — К.: 
КНЕУ, 2000. — 216 с. 
5 Панкевич Л. В. [та ін.] Бухгалтерський  облік  у  бюджетних  установах:  
Навчальний посібник / Л.Панкевич, М.Зварич, Р.Бойко, Л.Личечко. 
Львів: Авель, 2002. - С. 316.. 
6 Левицька С.О. Облік та аналіз діяльності бюджетних установ: 
Монографія. / Левицька С.О.  - Рівне:УДУВГП, 2004. - С. 233., 

  



ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ  

Фінансова стійкість банку. Які групи показників характеризують фінансову стійкість банку. Показники фінансового стан банку та його надійності. Показники аналізу ділової 
активності банку за активними та пасивними операціями. Підходи до узагальнюючої оцінки надійності банку. Рейтингова оцінка надійності банку «CAMEL». Показники рейтингової 
системи за методикою В. С. Кромонова. Джерела формування резервного фонду. Ознаки класифікації зобов’язань банку. Критерії оцінки фінансового стану позичальника (банку) за 
рівнем ліквідності. Головні ознаки само кредитування. Показники доцільності капіталовкладень. Критерії рейтингу облігацій. Показники ефективності використання акцій та 
прогнозування подальших тенденцій. Сутність моделі структурного збалансування портфелів Причини виникнення банківського ризику. Характеристика методу експертних оцінок 
ризику. Сукупний метод оцінки ризику. Основні методи управління ризиками. Суть ринкових інвестиційних ризиків. Показник окупності витрат на утримання банку. Порядок аналізу 
показників ефективності діяльності працівників банку. Фактори визначення рейтингу достатності капіталу банку.  
Дайте визначення наступних понять: бюджетна установа, бюджетний процес, бюджетні асигнування. Зміст системи управління бюджетною установою. Критерії класифікації 
бюджетних установ. Мета діяльності бюджетних установ. Зміст аналізу діяльністю бюджетних установ. Предмет аналізу діяльності бюджетних установ. Сутність господарської 
діяльності бюджетної установи.  Форми фінансової звітності бюджетної установи. Методичне забезпечення аналізу результатів діяльності і ресурсного потенціалу бюджетної 
установи. Показники оцінки потужності закладів охорони здоров’я й освіти. Показники оцінки обсягів діяльності закладів охорони здоров’я і освіти. Визначення основних етапів 
аналізу результатів діяльності та  ресурсного потенціалу бюджетної установи. Методика факторного аналізу обсягу діяльності лікарні. Визначення основних етапів аналізу трудових 
ресурсів бюджетної установи. Показники оцінки ефективності використання та інтенсивність  руху трудових ресурсів бюджетної установи. Ефективність використання основних 
засобів бюджетної установи. Показники оцінки ефективність використання та інтенсивність руху матеріальних оборотних ресурсів бюджетних установ. Структура кошторису 
бюджетної установи. Загальний фонд  бюджетної  установи,  за  рахунок  чого  він формується  та  яке його призначення. Спеціальний фонд бюджетної установи, за рахунок чого він 
формується та яке його призначення. Касові та фактичні видатки і який між ними зв'язок. Методика факторного  аналізу  виконання  кошторису  бюджетної установи. Модель 
аналізу руху коштів спеціального фонду бюджетної установи. Алгоритм застосовується для оцінки розрахунку  інтенсивності обороту з вибуття коштів спеціального фонду. Зв'язок 
між структурними елементами балансу бюджетної установи. Основні етапи аналізу економічного потенціалу бюджетної установи. Основні етапи аналізу фінансового стану 
бюджетної установи. Основні етапи аналізу активів, власного капіталу та зобов’язань бюджетної установи. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні та практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій, ПК. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 
модульної роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


