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ВСТУП

Стабільність банківської системи є основною метою грошово-
кредитної політики країни, що безпосередньо впливає на розвиток економіки
в цілому. Структурні зрушення та реформаційні процеси безпосередньо
впливають на інституційну структуру банківської системи, визначають
динаміку активів, зобов’язань та капіталу банківських установ, їх фінансовий
стан і фінансові результати.

За таких тенденцій значно зростає потреба у фахівцях з фінансів з
достатньо високим рівнем знань щодо основних характерних рис сучасної
банківської системи України, цілей, функцій та принципів функціонування її
окремих ланок; економічного змісту та механізму здійснення базових
банківських операцій та надання банківських послуг; методичних підходів до
проведення аналізу банківської діяльності;показники, які характеризують
фінансовий стан банку; економічного змісту нормативів банківської
діяльності; порядку здійснення регулювання, нагляду та контролю
банківської діяльності; основ використання фінансових методів та важелів у
системі безпеки банків.

Метою виконання курсової роботи з дисципліни «Банківська система»
здобувачем ступеня вищої освіти напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і
кредит» є проведення самостійного теоретично-прикладного дослідження з
актуальних  та  проблемних  питань  теорії  і  практики застосування методів,
способів і механізмів управління фінансово-кредитними процесами на рівні
банківської установи.

Теоретичні та практичні результати, які висвітлюються у
курсовійроботі, дозволяють визначити готовність здобувача ступеня вищої
освіти до самостійного вирішення сучасних організаційно-управлінських, та
фінансово-кредитних завдань, відображають його вміння інтегрувати
теоретичну підготовку з практичними навичками.

Виконання курсовоїроботи дозволить здобувачам ступеня вищої освіти
всебічно дослідити  обраний об’єкт дослідження на прикладі конкретного
банку. Зокрема, у результаті виконання курсовоїроботи необхідно виконати
такі завдання: провести збір та обробку законодавчо-нормативної бази та
теоретичних джерел щодо об’єкта  дослідження; систематизувати,
проаналізувати  і викласти опрацьований матеріал; зробити лаконічні
висновки; визначити основні недоліки та на їх основі обґрунтуватиконкретні
напрями вдосконалення щодо обраного  об’єкта дослідження.
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Рекомендації до виконання курсових робіт

Основні вимоги
1) актуальність  тематики, відповідність тем сучасному стану науки та

перспективам розвитку, практичним завданням майбутньої діяльності
фахівця;

2) вивчення та аналіз діючої законодавчо-нормативної бази,
монографічної та періодичної літератури з теми;

3) вивчення та характеристика  історії  проблеми,  що досліджується,
практичного стану її наукової розробки;

4) чітка характеристика об’єкта, предмета, мети, завдань і методів
дослідження;

5) узагальнення результатів, їх обґрунтування, формування конкретних
висновків та практичних рекомендацій.

Основні етапи підготовки курсових робіт
1) вибір теми курсової роботи;
2) вивчення законодавчих та нормативних документів, літературних

джерел; збір, групування, дослідження та викладення фактичного матеріалу;
3) оформлення курсової роботи;
4) доопрацювання (за необхідності) та захист курсової роботи.

Вибір теми курсовоїроботи
Вибираючи тему курсової роботи, здобувачі ступеня вищої освіти

насамперед повинні керуватися власними інтересами до певної
проблематики, знаннями, напрямом та особливостямидіяльності банківських
установ. Робота має будуватися на  основі ґрунтовної теоретичної бази та
фактичного матеріалу. При цьому, вибираючи тему, слід враховувати
наявність та можливість одержання необхідних даних для дослідження.

Вивчення законодавчо-нормативної бази, літературних джерел;
збір, групування, дослідження і викладення фактичного матеріалу

Відповідно до обраної  теми здобувач  ступеня вищоїосвіти добирає
літературні джерела (підручники,  монографії, статті, Інтернет-ресурси та
інші) й відповідні законодавчо-нормативні акти. На основі вивчення
наукової, навчально-методичної літератури, відповідних законодавчо-
нормативних актів, відбувається збір, групування, дослідження та
викладення накопиченого фактичного матеріалу відповідно  до обраної  теми
курсової роботи. Період дослідження повинен охоплювати 3 роки,
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включаючи звітний.
Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми повинні

супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити
сутність банківських операцій, їх особливості, тенденції, створити базу для
виявлення невикористаних резервів. Джерелом інформації є планові і
фактичні фінансової діяльності банку, статистична та бухгалтерська
звітність.

Оформлення курсової роботи
Обсяг курсової роботи має становити 55–60 сторінок рукописного

тексту або 50 друкованого.
Матеріал  курсової  роботи  слід  подавати  у  такій  послідовності:
- титульна сторінка;
- зміст;
- вступ;
- основна частина;
- висновки;
- список використаних джерел;
- додатки.
Титульна сторінка (додаток А) містить назву міністерства,

найменування вищого навчального закладу, назву кафедри, прізвище, ім'я та
по батькові й інші відомості про автора, тему курсової роботи з посиланням
на об'єкт дослідження, місто і рік. Зміст (додаток Б) містить перелік основних
розділів і підрозділів курсової роботи із зазначенням номера
початковоїсторінки, з якої розпочинається висвітлення матеріалу розділу чи
підрозділу.  Назви розділів і підрозділів повинні дослівно відповідати
заголовкам тексту.

У вступі обґрунтовується актуальність і вагомість обраної теми
роботи, особливості постановки і вирішення питань щодо конкретних умов
дослідження. У цій частині роботи слід чітко визначити: мету й завдання
роботи (спираючись на план), предмет, об'єкт
дослідження,зазначитивикористані методи та інформаційні джерела
дослідження, структуру роботи.  Обсяг вступу має становити 1,5 – 2
сторінки.

Перший розділ, теоретичний, має містити  теоретичне обґрунтування
досліджуваних явищ та процесів. У цьому розділі обґрунтовується
теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел,
опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела іншої
інформації, пов'язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-
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методичної літератури розкриваються підходи різних авторів до розв'язання
проблеми, зазначаэться, у чому полягає подібність, а у чому – відмінність їх
поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему. У цьому
розділі подається оцінка діючих законів, постанов, указів та  інших офіційно-
розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за досліджуваною
проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються
необхідність, доцільність окремих документів. Обсяг першого розділу не
повинен перевищувати 20% загального обсягу курсової роботи.

Другий, аналітично-дослідницький розділ, забезпечуючи логічну
послідовність дослідження, має поєднати набуті теоретичні знання та вміння
використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій на
прикладі конкретного банку.

У другому розділі подається загальна характеристика діяльності банку,
характеристика сучасного стану досліджуваної теми на конкретному об'єкті
дослідження, діагностування діяльності банку щодо обраного напряму
дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного
матеріалу та залученням усіх теоретичних знань, певного методичного
інструментарію. Всі розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають
супроводжуватися висновками.  Слід виявити невикористані резерви.

Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (що
наводяться в додатках), які обов'язково супроводжуються стислим
коментарем.

Завданнямтретього,рекомендаційно-дослідницького розділу, є
розробка конкретних рекомендацій, пропозицій  з організації  банківських
операцій на базі основних теоретичних положень, методичних підходів,
методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також
висновків у другому розділі дослідження.

У цій частині наводяться обґрунтування системи заходів, що логічно
випливає з теоретичної та аналітичної частин і спрямована на подолання
суперечностей між реальним і бажаним станами об'єкта з урахуванням
індивідуальних завдань, тобто конкретні  заходи (пропозиції, рекомендації
тощо) здобувача вищої освіти повинні спрямовуватися на забезпечення
показників економічного зростання.

Детальні пропозиції щодо вдосконалення організації банківської
діяльності мають відповідати напряму дослідження: кожна з розгорнутим
обґрунтуванням, у зв'язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у
другому розділі, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та
недоліків. Запропоновані напрями вдосконалення та інновації мають містити
розрахунково-кількісне обґрунтування.
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Обсяг третього розділу не може становити менше 30% загального
обсягу курсової роботи.

Висновки мають містити стисле викладення теоретичних і практичних
результатів, отриманих автором курсової роботи особисто в ході
дослідження, а такожобґрунтуванняперспектив проведення подальших
досліджень у даній галузі (посилання на інших авторів, їх цитування, а також
наведення загальновідомих істин не допускаються). Саме тут коротко
наводяться найбільш важливі теоретичні положення, що містять
формулювання розв'язаної проблеми, оцінка результатів дослідження з точки
зору відповідності меті курсової роботи та поставленим у вступі завданням,
пропозиції щодо вдосконалення досліджуваного напряму діяльності
організації, які було детально обґрунтовано у третьому розділі.

Рекомендовано формулювати висновки до кожного  з підрозділів (по 1-
2 тези до підрозділу) та до курсовоїроботи в цілому.

У висновках не слід викладати пропозиції, які не було розглянуто у
курсовій роботі. Обсяг висновків –3-4 сторінки. На останній сторінці
здобувач вищої освіти повинен поставити свій підпис та дату завершення
написання курсової роботи.

Перелік джерел наукової, законодавчої, статистичної інформації,
використаної під час дослідження, є невід'ємною частиною курсової роботи.
В розділі «Список використаних джерел» наводиться перелік сучасної
літератури (нормативна та законодавча база, підручники, посібники,
монографії, методичні рекомендації, газети, журнали тощо), що
використовувалися при  написанні  курсової роботи, на яку є посилання у
тексті роботи  (не менше 20 найменувань).

Додатки. Вся інформація, подана у текстовій, табличній, графічній
формі або у вигляді форм бухгалтерської та статистичної звітності, що не
увійшла до складу основної частини, але яку здобувач вищої освіти вважає за
доцільне вмістити у курсову роботу, входить до складу додатків.

Доопрацювання (за необхідності) та захист курсовоїроботи.  У
результаті перевірки викладачем кафедри фінансів і кредиту курсова робота
може бути допущений до захисту або, за наявності недоліків – повернена на
доопрацювання. Після усунення недоліків,робота (повторно перевірена
викладачем) допускається до захисту. Захист курсової роботи відбувається в
усній формі в зазначений комісією кафедри час.

Рекомендації щодо оформлення  курсових робіт

Оформлення текстової частини курсовоїроботи
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Мова курсової роботи – державна, стиль – науковий, чіткий, без
орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна.
Прямепереписування у роботі матеріалів із літературних джерел  є
недопустимим. Курсова робота може бути рукописною або машинописною,
друкується в Word 6.0 (7.0) for Windows, шрифт TimesNewRoman, розмір
шрифту 14, інтервал 1,5. Текст роботи слід розміщувати тільки з одного боку
аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм), залишаючи поля:

- ліве - 30 мм;
- праве - 10 мм;
- верхнє - 20 мм;
- нижнє - 20 мм.
Шрифт друку має бути чітким, чорного кольору середньої жирності.

Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою.
Використовується науковий стиль із дотриманням установлених термінів. Не
допускається використання спрощеного стилю, чи надто складних словесних
конструкцій, відступів від загальноприйнятої термінології.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та
підрозділи. Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ»,
«ВСТУП», «РОЗДІЛ» «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ
ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту
(шрифт – жирний). Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами
(крім першої великої) з абзацного відступу (шрифт – жирний). Крапку в кінці
заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень,
їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами
(крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом
має дорівнювати 2 інтервали. Вступ, кожен розділ і висновки курсової
роботи треба починати з нової сторінки. Скорочення слів у тексті, крім
загальноприйнятих, не допускається. Розділи позначаються порядковими
номерами арабськими цифрами (1, 2, 3), підрозділи позначаються номером
розділу та підрозділу через крапку (1.1, 1.2 або 2.1, 2.2, 2.3).

Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу
складається з номера розділу  і порядкового номера підрозділу, між якими
ставлять крапку.

Нумерація сторінок курсової роботи має бути наскрізною. Номер
сторінки проставляється арабськими цифрами у правому верхньому кутку
без крапки в кінці. Але титульна сторінка не має порядкового номера.

Ілюстрації (рисунки, графіки) і таблиці слід подавати в курсовій роботі
безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній
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сторінці. Ілюстрації й таблиці, щорозміщенні на окремих сторінках курсової
роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок,
розміри якого більші формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують
у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і
порядкового номера ілюстрації. Наприклад, «Рисунок 1.2» (другий рисунок
першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи
розміщують послідовно під  ілюстрацією. Після назви  ілюстрації крапка не
ставиться.

Підпис під ілюстрацією має такі елементи:
- найменування графічного сюжету, що позначається словом

«Рисунок»;
- порядковий номер ілюстрації, що вказується беззнака номера

арабськими цифрами;
- тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога

стислою інформацією.
Таблиці. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над

таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця»
починають з великої літери. Номер таблиці має складатися з номера розділу і
порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Назва таблиці
починається з великої літери, після назви крапка не ставиться.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з
маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих,
якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм.
Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так,
щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку  курсової
роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. У разі перенесення
таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться:
Продовження таблиці 2.3.

У таблицях слід обов'язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі
одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у
заголовку. Одиниці виміру мають наводитися відповідно до стандартів.
Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових
знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

Якщо текст, що повторюється в графі таблиці, складається з одного
слова, його можна замінювати лапками; якщо з двох абобільше слів, то при
першому повторенні його замінюють словами «Те саме», а далі лапками.
Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних символів, що
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повторюються, не можна. Якщо цифрові або інші дані в якомусь рядку
таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Формули. Формули у тексті курсової роботи також послідовно
нумерують. Номер формули складається з номера розділу і порядкового
номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер проставляється
біля правого поля аркуша поряд з формулою. Номер формули  пишеться  в
круглих дужках, наприклад (3.1) перша формула  третього розділу.

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба
подавати безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони дані у
формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі
слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і
нижче кожної формули потрібно залишати не менш як  один вільний рядок.
Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака
рівності (=)  або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Посилання. У тексті обов’язково мають бути посилання на  джерела, із
яких була запозичена будь-яка статистична інформація, рисунки, таблиці, а
також цитати, що їх наведено у курсовій роботі. Посилання на першоджерела
необхідно робити з використанням квадратних дужок, в яких зазначається
порядковий номер джерела у списку використаної літератури та, за
необхідності, відповідна сторінка (наприклад [9] або [9, С.25] ).

Після кожного рисунку або  таблиці наводять джерело, за даними якого
вони побудовані для чого вказують, наприклад:

Джерело: розраховано і побудовано за даними [].
Джерело: розраховано за даними фінансової звітності (назва банку),

якщо об’єкт є виносною розробкою автора, то вказується: Джерело:
розроблено автором.

Список використаних джерел слід розміщувати одним з таких
способів: 1) в порядку появи посилань у тексті; 2) в алфавітному порядку
прізвищ перших авторів або заголовків. Кількість  використаних  джерел  для
курсової  роботи  повинна становити не менше 20 найменувань.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних
стандартів з бібліотечної та видавничої справи,міжнародних і державного
стандартів з обов’язковим наведенням назв праць. Зокрема, потрібну
інформацію можнаодержати із таких міждержавних і державних стандартів:

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів зінформації,бібліотечної  та
видавничої справи. Бібліографічний запис.Бібліографічний опис. Загальні
вимоги та правила  складання(ГОСТ 7.1–2003, IDT)»;

ДСТУ 3582–97 «Інформація та документація. Скорочення слів в
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українській мові у бібліографічному описі. Загальнівимоги та правила»;
ДСТУ 6095:2009 «Система стандартів з інформації,бібліотечної та

видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках
публікації (ГОСТ 7.88–2003,MOD)»;

ДСТУ 7093:2009 «Системи стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук,
поданих іноземнимиєвропейськими мовами»;

ГОСТ 7.12–93 «СИБИД.Библиографическаязапись.Сокращениеслов  на
русаком языке.Общиетребования иправила»;

ГОСТ 7.11–78 «СИБИД.Сокращениеслов исловосочетаний на
иностранныхевропейскихязыкахвбиблиографическомописании».

Приклад
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абалкин Л. И. ЭкономическаябезопасностьРоссии: угрозы и
ихотражение / Л. И. Абалкин // Вопросыэкономики. — 1994. — № 12. — С. 4.

2. Корнилов Д. А. Стратегическоепланирование и
экономическоепрогнозирование : [монография] / Д. А. Корнилов. — Н.
Новгород : НГТУ, 2006. — 215 с.

3. Федун І. Л. Особливостіреалізаціїподаткового контролю в
системіуправліннядержавнимифінансами [Електронний ресурс] / І. Л. Федун
// Ефективнаекономіка. — 2013. — № 3. — Режим доступу :
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1105.

4. Про затвердженнязразків форм актівперевірок та
Методичнихрекомендаційщодоїхоформлення [Електронний ресурс] : наказ
ДержавноїподатковоїадміністраціїУкраїнивід 11.09.2008 р. № 584. — Режим
доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1008.8974.5&nobreak=1.

Додатки. Відповідно до п.7.16 ДСТУ 3008-95 додатки слід
оформлювати як продовження курсової роботи на наступних сторінках, або у
вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку  появи  посилань
на них у тексті роботи.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках курсової роботи
(рекомендується), кожний такий додаток повинен починатися з нової
сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими
літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині
рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути
надруковано слово «Додаток __» і  велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української
абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А,
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додаток Б і т. д. Один додаток позначається як додаток А. Якщо додаток
продовжується на наступній сторінці, то на ній зверху по центру робиться
надпис «Продовження додатку __ ).

Додатки повинні мати спільну з рештою курсової роботи наскрізну
нумерацію сторінок.

За необхідності текст додатків може поділятися  на розділи, підрозділи,
пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка відповідно
до вимог. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка
(літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; Г.3.1 – підрозділ
3.1 додатка Г; Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 додатка Д; Ж. 1.3.3.4 – підпункт 1.3.3.4
додатка Ж.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка, слід
нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г.З – третій
рисунок додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула (А.1) –
перша формула додатка А. Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця,
одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця
А.1, формула (В.1). В посиланнях у тексті додатка на ілюстрації, таблиці,
формули, рівняння рекомендується писати: «... на рисунку А.2  ...», «...на
рисунку А.1 ...» – якщо рисунок єдиний у додатку А; «... в таблиці  Б.3  ...»,
або  «... в табл. Б.3 ...»; «... за формулою (В.1) ...», в «... у рівнянні (Г.2) ...».

Якщо у курсовій роботі як додаток використовується документ, що має
самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документів даного
виду, його копію вміщують у курсовій роботі без змін в оригіналі. Перед
копією документа вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово
«Додаток __» і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша
проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа
нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок курсової роботи (не
займаючи власної нумерації сторінок документа).
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Рекомендована тематика курсовихробіт
1. Регулятивний капітал банку та оцінка його достатності
2. Значення резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів у

процесі функціонування банку
3. Напрями управління капіталом банку
4. Напрями управління залученим капіталом банку
5. Формування і реалізація кредитної політики банку
6. Формування кредитного портфеля банку та напрями його оптимізації
7. Механізм банківського кредитування юридичних осіб та напрями

його вдосконалення
8. Механізм банківського кредитування фізичних осіб та напрями його

вдосконалення
9. Управління проблемними кредитами банку
10. Управлінняпроблемноюзаборгованістювбанку
11. Особливості формування та використання резервів для

відшкодування можливих втрат за активними операціями банку
12. Формування і реалізація дивідендної політики банку
13. Методи та інструменти залучення банками вкладів фізичних осіб
14. Методи та інструменти залучення банками вкладів юридичних

осіб
15. Особливості страхування вкладів фізичних осіб
16. Валютні операції банку та ефективність їх здійснення
17. Формування портфелю цінних паперів банку та напрями його

оптимізації
18. Посередницькі операції банку на фондовому ринку
19. Організація інвестиційної діяльності банку
20. Особливості формування та використання процентних доходів

банку
21. Особливості формування процентних витрат банку
22. Особливості формуванняірозподіл прибуткубанку
23. Оцінка фінансових результатів банку та напрями їх підвищення
24. Оцінка економічної ефективності діяльності банку
25. Оцінка та напрями покращення фінансового стану банку
26. Оцінка економічних нормативів діяльності банку та їх вплив на

ризик ліквідності
27. Комплексне рейтингове оцінювання діяльності банку
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28. Механізм управління ліквідністю банку
29. Механізм управління платоспроможністю як складовою

фінансової безпеки банку
30. Механізм забезпечення фінансової стійкості банку
31. Факторингові операції в діяльності банку
32. Організаційно-методичні засади лізингової діяльності банку
33. Напрями управління валютним ризиком банку
34. Напрями управління процентним ризиком банку
35. Напрями управління кредитним ризиком банку
36. Напрями управління активами і пасивами банку
37. Напрями управління банківськими ризиками
38. Впровадження інновацій у банківській діяльності
39. Організація стратегічного планування діяльності банку
40. Планування та прогнозування банківської діяльності
41. Статистичне прогнозування показників банківської діяльності
42. Організація бюджетування діяльності банку
43. Особливості оподаткування банківської діяльності
44. Організація антикризового управління банком
45. Організація та управління фінансовою безпекою банку
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Орієнтований зміст тематики курсових робіт
1. Регулятивний капітал банку та оцінка його достатності

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

1.1Сутність та значення регулятивного капіталу банку
1.2 Функції регулятивного капіталу банку
1.3  Методичні засади розрахунку регулятивного капіталу банку

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності
2.4 Склад і структура основного та додаткового капіталу банку
2.5 Порядок розрахунку нормативів капіталу банків

РОЗДІЛ3.НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ
РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

2. Значення резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів
у процесі функціонування банку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВНОГО
КАПІТАЛУ, СПЕЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ І РЕЗЕРВІВ БАНКУ

1.1Сутність, значення та функції резервного капіталу банку
1.2 Сутність, значення та функції спеціальних фондів і резервів

банку
1.3 Вимоги до формування резервного капіталу та спеціальних

фондів банку
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності таліквідності
2.4 Джерела формування та особливості використання

резервного капіталу банку
2.5 Джерела формування та особливості використання

спеціальних фондів і резервів банку
РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ, СПЕЦІАЛЬНИХ
ФОНДІВ І РЕЗЕРВІВ БАНКУ
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ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

3. Напрями управління капіталом банку
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
БАНКУ

1.1 Зміст і порядок формуваннякапіталу банку
1.2 Методичніпідходи до аналізукапіталу банку
1.3 Методиоцінюваннядостатностібанківськогокапіталу

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності
2.4 Особливості використання капіталу банку
2.5 Оцінка прибутковості капіталу банку

РОЗДІЛ3.НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
КАПІТАЛОМ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

4. Напрями управління залученим капіталом банку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕНИМИ
КОШТАМИ БАНКУ

1.1 Джерелаформування і фактори впливу на
формуваннязобов’язань банку за коштами клієнтів

1.2 Інструментарій і
показникиефективностіуправліннязалученими коштами банку

1.3 Світовийдосвід з інтегрованогоуправліннязалученими
коштами банку
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінкафінансовихрезультатівдіяльності банку
2.3 Оцінкафінансовоїстійкості, діловоїактивності та ліквідності
2.4  Оцінкапотенціалу банку щодозалученнякоштів
2.5 Інструментарій з управліннязалученими коштами банку

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ З
УПРАВЛІННЯЗАЛУЧЕНИМИ КОШТАМИ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
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5. Формування і реалізація кредитної політики банку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
БАНКУ.

1.1 Кредитнаполітика банку: сутність та  види
1.2 Організаційне та інформаційнезабезпеченняформування та

реалізаціїкредитноїполітики банку
1.3 Механізмформування та реалізаціїкредитноїполітики банку

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Аналіз кредитного портфеля банку
2.5 Особливості формування та реалізаціїкредитноїполітики

банку
РОЗДІЛ3.РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ТА
ІНСТРУМЕНТАРІЮ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ
ПОЛІТИКИ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

6.Формування кредитного портфеля банку та напрями його
оптимізації

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЮ БАНКУ

1.1Сутність та види кредитного портфелю банку
1.2Методичні підходи до оцінки кредитного портфелю банку
1.3 Організаційно-методичне забезпечення оцінки кредитного

портфелю банку
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4Аналіз кредитного портфеля банку
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РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ
БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

7. Механізм банківського кредитування юридичних осіб та
напрями його вдосконалення

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ
БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

1.1 Сутність та змістбанківського кредитування юридичних
осіб

1.2Види банківського кредитування юридичних осіб
1.3 Організаційно-методичне забезпечення банківського

кредитування юридичних осіб
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4Основні характеристики кредитних продуктів для

юридичних осіб
2.5 Механізм банківського кредитування юридичних осіб

РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ
БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

8. Механізм банківського кредитування фізичних осіб та
напрями його вдосконалення

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ
БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1.1 Сутність та змістбанківського кредитування фізичних осіб
1.2Види банківського кредитування фізичних осіб
1.3 Організаційно-методичне забезпечення банківського

кредитування фізичних осіб
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
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2.4Основні характеристики кредитних продуктів для фізичних
осіб

2.5 Механізм банківського кредитування фізичних осіб
РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ
БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

9. Управління проблемними кредитами банку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ
ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ БАНКУ

1.1 Проблемнікредити банку: сутність та види
1.2Інформаційно-правове забезпечення процесу управління

проблемними кредитами банку
1.3  Методи управління проблемними кредитами банку

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Засоби попередження виникнення проблемних кредитів

банку
2.5 Засоби забезпечення врегулювання проблемної

заборгованості банку
РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ  УПРАВЛІННЯ
ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

10.Управлінняпроблемноюзаборгованістювбанку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ
ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ БАНКУ

1.1 Сутністьпроблемнихкредитів: особливості виявлення,
аналізу та контролю

1.2 Організаційно –
інформаційнезабезпеченняпроцесууправління проблемною
заборгованістю в банку

1.3 Зарубіжний досвід управління проблемними кредитами
банківської системи
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РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінкафінансовоїстійкості, діловоїактивності та ліквідності
2.4 Особливостіреалізаціїдивідендноїполітики банку
2.5 Аналізякості кредитного портфелю банку

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ
ПРОБЛЕМНОЮЗАБОРГОВАНІСТЮ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

11. Особливості формування та використання резервів для
відшкодування втрат за активними операціями банку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИФОРМУВАННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯРЕЗЕРВІВДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ ЗА
АКТИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКУ

1.1 Загальні підходи до формування резерву за активними
операціями

1.2 Види резервів для відшкодування втрат за активними
банківськими операціями

1.3 Організаційно – інформаційне забезпечення процесу
формування та використання резерву за активними операціями
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінкафінансовоїстійкості, діловоїактивності та ліквідності
2.4 Особливостівизначенняпоказникаризику кредиту,

наданогоюридичнійособі
2.5 Особливостівизначенняпоказникаризику кредиту,

наданогофізичнійособі
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИУДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ
ВИКОРИСТАННЯРЕЗЕРВІВДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ ЗА
АКТИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

12. Формування і реалізація дивідендної політики банку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА
РЕАЛІЗАЦІЇ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

1.1 Сутність, роль та значеннядивідендноїполітики банку
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1.2 Характеристика теорій та типівдивідендноїполітики банку
1.3Факторивпливу та етапиформуваннядивідендноїполітики

банку
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Особливості реалізації дивідендноїполітики банку

РОЗДІЛ3.НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ
БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

13. Методи та інструменти залучення банками вкладів
фізичних осіб

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКАМИ
КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1.1. Коштинаселення як джерелоформуванняресурсноїбази
банку

1.2.Способизалучення та видибанківськихдепозитів для
населення

1.3Інформаційно-правовезабезпеченняпроцесузалучення
банками вкладівфізичнихосіб
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Формування ресурсів банку за рахунок коштів фізичних

осіб
РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА
ІНСТРУМЕНТІВ  ЗАЛУЧЕННЯБАНКОМ КОШТІВ ФІЗИЧНИХ
ОСІБ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

14. Методи та інструменти залучення банками вкладів
юридичних осіб

ВСТУП
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РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПКТИ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКАМИ
КОШТІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

1.1 Кошти юридичних осіб як
джерелоформуванняресурсноїбази банку

1.2 Способизалучення та видибанківськихдепозитів для
юридичних осіб

1.3 Інформаційно-правовезабезпеченняпроцесузалучення
банками вкладівюридичних осіб
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Формування ресурсів банку за рахунок коштів юридичних

осіб
РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА
ІНСТРУМЕНТІВ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКОМ КОШТІВ ЮРИДИЧНИХ
ОСІБ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

15. Особливості гарантування вкладів фізичних осіб
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІОСНОВИПОБУДОВИСИСТЕМИ
ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВФІЗИЧНИХ ОСІБ

1.1 Фонд гарантуваннявкладівфізичнихосіб: правовий статус та
функції

1.2 Аналіздіяльності Фонду гарантуваннявкладівфізичнихосіб
1.3

Зарубіжнийдосвідорганізаціїсистемигарантуваннявкладівфізичнихосіб
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності
2.4 Особливості побудови взаємовідносин банку зФондом

гарантування вкладів фізичних осіб
РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯРОБОТИ БАНКУ З
ФОНДОМ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

16. Валютні операції банку та ефективність їх здійснення
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ВСТУП
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАЛЮТНИХ
ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

1.1 Сутність, значення та характеристика валютних операцій
банку

1.2 Види та особливості здійснення валютних операцій банку
1.3 Державний нагляд та регулювання валютних операцій

банку
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Динаміка, склад та структура валютних операцій банку
2.5 Механізм проведення валютних операцій банку

РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

17. Формування портфелю цінних паперів банку та напрями
його оптимізації

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ БАНКУ

1.1 Загальна характеристика операцій банку з ціннимипаперами
1.2 Портфель ціннихпаперів банку, класифікація та функції
1.3 Стратегії формування портфелю ціннихпаперів банку

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності
2.4Оцінка портфелю цінних паперів банку
2.5 Виявлення ризиків,що пов’язані з операціями з цінними

паперами банку
РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

18. Посередницькі операції банку на фондовому ринку
ВСТУП
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА
ФОНДОВОМУ РИНКУ

1.1Сутністьта види посередницьких операцій банків на
фондовому ринку

1.2Портфельніінвестиціїбанків, їхсутність та функції
1.3 Структура та головніелементибанківського портфеля

ціннихпаперів
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності банку
2.4  Професійна діяльність банку на фондовому ринку

РОЗДІЛ3.НАПРЯМИПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНСОТІ
ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ НА ФОНДОВОМУ
РИНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

19. Організація інвестиційної діяльності банку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

1.1Поняття і формиінвестиційноїдіяльностібанків
1.2Характеристика процесуінвестиційноїдіяльностібанків
1.3 Доходи і ризикиінвестиційноїдіяльностібанків

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності банку
2.4 Основні напрями інвестиційної діяльності банку

РОЗДІЛ3.НАПРЯМИУДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

20. Особливості формування та використання процентних
доходів банку
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОМУВАННЯ І
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕНТНИХ ДОХОДІВ БАНКУ
1.1 Сутність процентних доходів банку, основні підходи щодо

визначення та класифікації
1.2Організаційно – інформаційне забезпечення оцінки

процентних доходів банку
1.3 Методичні підходи до аналізу процентних доходів банку

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності банку
2.4Види процентних доходів банку та особливості їх

використання
2.5 Факторний аналіз процентних доходів банку

РОЗДІЛ3.НАПРЯМИПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕНТНИХ ДОХОДІВ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

21. Особливості формування процентних витрат банку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОМУВАННЯ ПРОЦЕНТНИХ
ВИТРАТ БАНКУ

1.1 Сутність процентних витрат банку, основні підходи щодо
визначення та класифікації

1.2 Організаційно – інформаційне забезпечення оцінки
процентних витрат доходів банку

1.3 Методичні підходи до аналізу процентних витрат банку
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності банку
2.4Види процентних витрат банку та особливості їх

формування
2.5 Факторний аналіз процентних витрат банку

РОЗДІЛ3.НАПРЯМИЗНИЖЕННЯ ПРОЦЕНТНИХ ВИТРАТ
БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

22. Особливості формуванняірозподілу прибуткубанку
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ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОМУВАННЯ І РОЗПОДІЛУ
ПРИБУТКУ БАНКУ

1.1 Сутність прибутку банку, основні підходи щодо визначення
та класифікації

1.2 Організаційно – інформаційне забезпечення оцінки
прибутку банку

1.3 Методичні підходи до аналізу та оцінки прибутку банку
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та
ліквідності банку
2.4 Напрями розподілу прибутку банку

РОЗДІЛ3.НАПРЯМИУДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ТА
РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

23. Оцінка фінансових результатів та напрями їх підвищення

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ БАНКУ

1.1 Сутність та класифікація фінансових результатів діяльності
банку

1.2 Система аналізу та оцінки фінансових результатів
діяльності банку

1.3 Організаційно – інформаційне забезпечення оцінки
фінансових результатів діяльності банку
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості банку
2.4 Оцінка ділової активності та ліквідності банку

РОЗДІЛ3.НАПРЯМИПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

24. Оцінка економічної ефективності діяльності банку

ВСТУП
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКУ

1.1 Сутність поняття «економічна ефективність діяльності
банку»

1.2Організаційне та інформаційне забезпечення аналізу
економічної ефективності діяльності банку

1.3 Методичні підходи до оцінки економічної ефективності
діяльності банку
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4

.Методикадекомпозиційногоаналізуприбутковостівласногокапіталу
банку
РОЗДІЛ3.НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

25. Оцінка фінансового стану банку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО
СТАНУ БАНКУ

1.1 Сутність поняття «фінансовий стан банку» та фактори, що
впливають на нього

1.2Організаційне та інформаційне забезпечення оцінки
фінансового стану банку

1.3 Методичні підходи до оцінки фінансового стану банку
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Оцінка показників достатності капіталу
2.5 Оцінка якості кредитного портфеля

РОЗДІЛ3.НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
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26. Оцінка економічних нормативів діяльності банку та їх
вплив на ризик ліквідності

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ
ЕКОНОМІЧНИХНОРМАТИВІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

1.1 Сутність та види економічних нормативівдіяльності банку
1.2 Методичні підходи до оцінки економічних

нормативівдіяльності банку
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та
ліквідності
2.4 Оцінка дотримання нормативів капіталу та ліквідності
банку
2.5 Оцінка дотримання нормативів кредитного ризику та

інвестування
РОЗДІЛ3. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХНОРМАТИВІВ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКУЯК НАПРЯМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

27. Комплексне рейтингове оцінювання діяльності банку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ РЕЙТИНГОВИХ
ОЦІНОК ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

1.1 Сутність рейтингової оцінки діяльності банків та її функції
1.2 Організаційне та інформаційне забезпечення рейтингового

оцінювання оцінки діяльності банку
1.3 Світовий досвід рейтингової діяльності банків

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та
ліквідності
2.4 Механізм рейтингового оцінювання у банку

РОЗДІЛ3.НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО
ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
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28. Механізм управління ліквідністю банку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ
ЛІКВІДНОСТІБАНКУ

1.1 Сутність ліквідності банку та її види
1.2 Основні показники оцінки ліквідностібанку та порядок їх

розрахунку
1.3 Особливості управління ліквідністю як складовою

фінансової безпеки банку
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості та ділової активності банку
2.4 Планування, регулювання та аналіз ліквідності банку
2.5 Контроль та моніторинг за ліквідністю банку

РОЗДІЛ3.НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

29. Механізм управління платоспроможністю як складовою
фінансової безпеки банку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ЯК СКЛАДОВОЮ ФІНАНСОВОЇ
БЕЗПЕКИ БАНКУ

1.1 Сутність платоспроможності та її роль в забезпеченні
ефективного функціонування банку

1.2 Особливості управління платоспроможністю як складовою
фінансової безпеки банку

1.3 Основні показники оцінки платоспроможності банку та
порядок їх розрахунку
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Оцінка платоспроможності банку

РОЗДІЛ3.НАПРЯМИПІДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
ЯК СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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ДОДАТКИ

 30. Механізм забезпечення фінансової стійкості банку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

1.1Сутність, необхідність та
факторизабезпеченняфінансовоїстійкості банку

1.2Державне регулювання і нагляд у механізмі управління
фінансовою стійкістю банків

1.3 Методиоцінкифінансовоїстійкості банку
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.3Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка ділової активності та ліквідностібанку
2.4 Оцінка механізму забезпечення фінансової стійкості банку

РОЗДІЛ3.НАПРЯМИПІДВИЩЕННЯФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

31. Факторингові операції в діяльності банку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИФАКТОРИНГОВИХ
ОПЕРАЦІЙ

1.1 Сутність факторингових операцій та механізм їх
проведення

1.2 Видифакторингових операцій
1.3 Особливості складання факторингового договору

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Оцінка впливу факторингових операцій на фінансову

діяльність банку
РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙБАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

32. Організаційно-методичні засади лізингової діяльності
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банку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКІВ

1.1 Сутність та значення лізингу
1.2 Класифікаційна характеристика видів та форм лізингу
1.3 Оцінка ризиків лізингової діяльності

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Механізм здійснення лізингових операцій та методика

розрахунку лізингових платежів
РОЗДІЛ3. НАПРЯМИВДОСКОНАЛЕННЯЛІЗИНГОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

33. Напрями управління валютним ризиком банку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ
РИЗИКОМ БАНКУ

1.1 Валютний ризик банку: сутність та види
1.2 Фактори, що впливають на валютний ризик банку
1.3 Організаційне та інформаційне забезпечення управління

валютним ризиком банку
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Аналіз та оцінка валютного ризику банку
2.5 Регулювання та контроль валютного ризику банку

РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

34. Напрями управління процентним ризиком банку

ВСТУП
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕНТНИМ
РИЗИКОМ БАНКУ

1.1 Процентний ризик банку: сутність, види та фактори, що
його обумовлюють

1.2Міжнародний досвід управління процентним ризиком банку
1.3 Методичне забезпечення управління процентним ризиком

банку
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Аналіз та оцінка процентного ризику банку
2.5 Механізм управлінняпроцентним ризиком банку

РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ПРОЦЕНТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

35. Напрями управління кредитним ризиком банку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ
РИЗИКОМ БАНКУ

1.1 Кредитний ризик банку: сутність, види та фактори, що його
обумовлюють

1.2 Міжнародний досвід управління кредитним ризиком банку
1.3 Методичне забезпечення управління кредитним ризиком

банку
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Аналіз та оцінка кредитного ризику банку
2.5 Механізм управліннякредитним ризиком банку

РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
КРЕДИТНИМРИЗИКОМ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

36. Напрями управління активами і пасивами банку
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ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАЛІННЯ АКТИВАМИ І
ПАСИВАМИ БАНКУ

1.1 Сутністьі необхідність управління активами та пасивами
банку

1.2 Організаційне та інформаційне забезпечення управління
активами і пасивами банку
1.3 Методиуправління активами та пасивами банку

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності. Управління ризиком ліквідності
2.4Управління процентним ризиком
2.5 Управління валютним ризиком

РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАЛІННЯ
АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

37. Напрями управління банківськими ризиками

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ
БАНКІВСЬКМИ РИЗИКАМИ

1.1 Поняття та сутністьбанківських ризиків
1.2Ризик-менеджмент банку, йогосутність таскладові
1.3 Організаційне та інформаційне забезпечення управління

банківськими ризиками
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Моделі таметодиуправлінняризиками банку
2.5 Моніторинг та контролінгризиків банку

РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
БАНКІВСЬКМИ РИЗИКАМИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

38. Впровадження інновації у діяльності банку

ВСТУП
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

1.1 Поняття та сутністьбанківськихінновацій
1.2 Класифікаціябанківськихінновацій
1.3Інноваційністратегіїбанків

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4Розробка та впровадженнянових банківських продуктів і

послуг
2.5 Інноваційнітехнологіїбанківськогообслуговування

РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

39. Організація стратегічного планування діяльності банку

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

1.1Сутність та особливості стратегічного планування у
банківській діяльності

1.2Види стратегічного планування у банківській діяльності
1.3 Методичні підходи до планування діяльності банку

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Організація системи стратегічного планування в банку

РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

40. Планування та прогнозування банківської діяльності
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1Сутність та роль планування банківської діяльності
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1.2 Складові системи фінансового планування банківської
діяльності
1.3 Методиматематичного прогнозуваннябанківської діяльності

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Організація системи планування в банку
2.5 Організація системи  математичного прогнозування в банку

РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ  ПЛАНУВАННЯ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

41. Статистичне прогнозування показників банківської діяльності
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОГО
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Сутність та змістстатистичного прогнозування показників
банківської діяльності

1.2 Інформаційне забезпечення статистичного аналізу
1.3 Система показників статистики банківської діяльності:

види, функції та методи аналізу
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Кореляційно-регресійні методи дослідження банківської

діяльності
РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

42. Організація бюджетування діяльності банку
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ
БЮДЖЕТУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1Сутністьта роль бюджетування банківської діяльності
1.2 Класифікація бюджетів банку
1.3 Послідовність бюджетного планування в банку



37

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Методичні засади бюджетування в банку

РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

43.Особливості оподаткування банківської діяльності
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1 Види податків та зборів, які сплачуються банками
1.2 Формування доходів і витрат банку з метою оподаткування
1.3 Особливостіоподаткуваннябанківського сектору

в зарубіжнихкраїнах
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Облікова політика банку як елемент податкового планування
2.5 Організація розрахунків банку за податками і платежами

РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

44. Організація антикризового управління банком

ВСТУП
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

1.1 Сутність антикризового управління банком
1.2Причинивиникненнякризовихявищ в банківськійсистемі та

банках
1.3 Методи  антикризового управління банком

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та
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РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку

В даному підрозділі необхідно навести інформацію про банк: вказати
його найменування та місцезнаходження; країну, у якій зареєстровано банк;
найменування та місцезнаходження материнської компанії; найменування
кінцевої материнської компанії  групи; організаційно-правову форму банку;
опис характеру операцій банку та його основних видів діяльності,
спеціалізацію банку, якщо така є; інформацію про те, чи є банк на звітну дату
тимчасовим учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; частку
керівництва в акціях банку; власників істотної участі в банку; частку в
статутному капіталі іноземних інвесторів  (із зазначенням компанії і країни)

ліквідності
2.4Організаційне та інформаційнезабезпеченняантикризового

управління банком
2.5Особливостізастосуванняантикризовихзаходів у діяльності

банку
РОЗДІЛ3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ БАНКОМ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

45. Організація та управління фінансовою безпекою банку
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКУ

1.1Сутність та зміст фінансової безпеки банку
1.2. Механізм забезпечення фінансової безпеки банку
1.3 Методика діагностики рівня фінансової безпеки банку

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
2.1 Загальна характеристика діяльності банку
2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та

ліквідності
2.4 Оцінка фінансової безпеки банку

РОЗДІЛ3.НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
БАНКУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Рекомендовані таблиці для курсових робіт
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(заповнюється банками з іноземним капіталом).
Варто провести оцінку стану економічного середовища, в якому банк

здійснює свою діяльність:
- провести оцінку впливуна його фінансовий стан та результати

діяльності;
- указати основні чинники впливу на фінансові результати;
- описати заходи щодо поліпшення фінансових результатів;
- вказати джерела фінансування та запланованого співвідношення

зобов’язань і власного капіталу банку тощо.
На підставі аналізу організації корпоративного управління банку

навести схему його структури, звертаючи увагу на діючі комітети
(наприклад, бюджетний, кредитний, тарифний, комітет з управління
активами та пасивами тощо).

На основі аналізу статуту та інших внутрішніх документів розкрити
сутність місії і стратегії функціонування банку, зазначити ключові
досягнення за останній рік. Вказати місце банку в рейтингу Національного
банку України, фінансового порталу «Минфин», Асоціації українських
банків за фінансовими показниками розмірів активів, капіталу, кредитного
портфеля, депозитного портфеля, фінансових результатів тощо.

Відповідно до діючої структури корпоративного управління вказати:
- компетенціїЗагальнихзборівакціонерів відповідно до Положення про

загальні збори акціонерів, їх робочі органи, порядок скликання, проведення
та прийняття рішень;

- склад Наглядової ради банку, питання, що належать до її
виключноїкомпетенції, організаційну формуроботи;

- голову та членів Правління банку,перелік основних задач, строки
повноважень та відповідальність;

- голову та членів Ревізійної комісії банку, особливості їх призначення,
перелік основних задач та відповідальність за результати перевірки
фінансово-господарської діяльності;

- особливості організації внутрішнього аудиту банку, оформлення
результатів перевірок і моніторингу, а також рольу
забезпеченніефективностіпроцесууправлінняризиками;

- склад діючих комітетів, їх завдання та функції, перелік внутрішніх
нормативних документів і регулярного аналізу, що ними затверджуються.
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Рисунок 1 – Приклад структури корпоративного управління
комерційного банку

Джерело: побудовано за даними [1].
З метою проведення оцінки фінансового стану банку важливим етапом

є аналіз складу і структури активів, зобов’язань та власного капіталу.
Дослідження тенденції зміни вартості активів проводять за строками,
ступенем ліквідності, а також дохідністю. Капітал банку аналізують
відповідно до його структурних рівнів: основного (капітал 1 рівня) та
додаткового (капітал 2 рівня). Важливим є перевірка дотримання банком
встановлених Національним банком України нормативів капіталу відповідно
до Інструкції про порядок регулюваннядіяльностібанків в Україні.

Таблиця 2.1 Склад та структура активів банку за строками погашення,
тис.грн

№
п/
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Найменуваннястатті
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,%
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1 Грошовікошти та
їхеквіваленти

2 Коштиобов'язковихрезер
вів банку в НБУ

Наглядова рада

Ревізійна комісія

Внутрішній аудит

Загальні збори акціонерів

Правління

Кредитний комітет
Комітет по управлінню

активами і пасивами
Бюджетний комітет
Тендерний комітет

Тарифний комітет
Комітет по операційним

ризикам
Управляючий комітет ІТ
Управляючий комітет РБ
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3 Кошти в інших банках

4 Кредити та
заборгованістьклієнтів

5 Цінніпапери в портфелі
банку на продаж

6 Цінніпапери в портфелі
банку до погашення

7 Інвестиційнанерухомість

8 Основнізасоби та
нематеріальніактиви

9 Іншіфінансовіактиви
10 Іншіактиви

11
Необоротніактиви,
утримувані для продажу,
та активи групи вибуття

*Примітка: при наявності даних за іншими статтями балансу банку доповнити
таблицю

Таблиця 2.2 Структура активів балансу банку за ступенем ліквідності,

тис.грн.

АКТИВИ 20..р. 20..р. 20..р.
20..р. у % до

20..р. 20..р.

Високоліквідні

Каса та коррахунок у НБУ
Коррахункив інших банках
Цінні папери на продаж
Разом

Ліквідні
Кредити юридичним та
фізичним особам
Міжбанківські кредити іншим
банкам
Дебіторська заборгованість
Разом

Неліквідні
Основні засоби та
нематеріальні активи
Інші активи
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Разом
*Примітка: при наявності даних за іншими статтями балансу банку доповнити

таблицю
Таблиця 2.3 Структура активів балансу банку за доходністю, тис.грн.

АКТИВИ

20..р. 20..р. 20..р.

тис.
грн

частка в
активах,

%

тис.
грн

частка в
активах,

%

тис.
грн

частка в
активах

%
Бездохідні

Каса та коррахунок у НБУ

Коррахунки в інших банках

Дебіторська заборгованість

Разом
Продовження табл. 2.3

Доходні
Кредити юридичним та
фізичним особам
Міжбанківські кредити
іншим банкам
Цінні папери на продаж

Інші активи

Загалом

Захищений капітал
Основні засоби та
нематеріальні активи

*Примітка: при наявності даних за іншими статтями балансу банку доповнити
таблицю

Таблиця 2.4Динаміка показників якості активів банку

№
п/
п

Найменування
показника

Значення
20..р. 20..р. 20..р.

Відхилення
(+,-)

20..р. доMin Max

20..р. 20..р.

1 Рівеньдохіднихак
тивів

- 0,83

2 Захищеністьвідри
зику

- -
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3 Рівеньактивівізпід
вищенимризиком - -

Оцінка якості активів банку базується на розрахунку таких показників:

Рівень

дохідності активів
= Активи, щоприносятьдохід / Активи (2.1)

Захищеністьвідризи

ку
=

(Прибуток + Резерви банку) / Активи,

щоприносятьдохід (2.2)

Рівеньактивівізпідв

ищенимризиком
=

Активипідвищеногоризику /

Активи, щоприносятьдохід (2.3)

Показник рівня дохідності активів призначений для оцінки
ефективності активів. Для більш детального аналізу необхідно у складі
активів, що приносять дохід, виділити кредити, де змінювалися умови їх
повернення, сумнівні та нестандартні активи тощо.

Показник захищеності від ризику визначає ту частку заборгованості в
активах, що приносять дохід, яку банк може забезпечити своїм чистим
прибутком та резервами (не користуючись коштами вкладників).

Рівень активів із підвищеним ризиком характеризує рівень
ризикованості кредитної політики банку. При цьому до активів підвищеного
ризику відносяться: цінні папери, прострочена заборгованість, перевищення
дебіторської заборгованості над кредиторською.

Таблиця 2.5 Склад та структура зобов’язань банку за строками погашення,
тис.грн

№
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1 Коштибанків
2 Коштиклієнтів
3 Емітовані борговіцінніпапери

4 Зобов'язаннящодо поточного
податку на прибуток

5 Відстроченіподатковізобов'яз
ання

6 Іншіфінансовізобов'язання
7 Іншізобов'язання
8 Субординований борг
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9 Зобов'язаннягрупивибуття
*Примітка: при наявності даних за іншими статтями балансу банку доповнити

таблицю
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Таблиця 2.6Структура залучених коштів банку, тис. грн

Показники 20.. р. 20..р. 20..р.

Відхилення, ланцюгові

за 20.. р. за 20.. р.

Абсолютні Відносні Абсолютні Відносні

Залучені
кошти
юридичних
осіб

до запитання (кредиторська
заборгованість)

строкові
зобов’язання
(депозити)

короткострокові

довгострокові

разом
разом

Залучені
кошти
фізичних
осіб

до запитання (поточні рахунки)

строкові зобов’язання (депозити)

разом

Кошти клієнтів загалом
Кошти
банків

Міжбанківські кредити

Кореспондентські рахунки інших
банків
разом

Інші залучені кошти

Разом
*Примітка: при наявності даних за іншими статтями балансу банку доповнити таблицю
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Таблиця 2.7Динаміка складових регулятивного капіталу банку, тис. грн

Найменування статті 20..р. 20..р. 20..р.
20..р. у % до

20..р. 20..р.

Основний капітал
Фактично сплачений
зареєстрований статутний
капітал
Розкриті резерви, що створені
або збільшені за рахунок
нерозподіленого прибутку
Емісійні різниці
Загальні резерви та резервні
фонди
Зменшення основного капіталу
на суму недосформованих
резервів, нематеріальних
активів за мінусом суми зносу,
капітальних вкладень у
нематеріальні активи; збитків
минулих та поточних років
Всього основного капіталу
(І рівень)

Додатковий капітал
Резерви, які приймаються до
розрахунку регулятивного
капіталу
Прибуток минулих років
Всього додаткового капталу (ІІ
рівень)
Відвернення

Всього регулятивного капіталу
*Примітка: при наявності даних за іншими статтями балансу банку доповнити

таблицю
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Таблиця 2.8Складові власного капіталу банку за 20.. р., тис.грн

Найменуваннястатті

С
та

ту
тн

ий
ка

пі
та

л

Ем
іс

ій
ні

рі
зн

иц
і

Ре
зе

рв
ні

та
ін

ш
іф

он
ди

,
ре

зе
рв

и
пе

ре
оц

ін
ки

Н
ер

оз
по

ді
ле

н
ий

пр
иб

ут
ок

У
сь

ог
о

Залишок на кінець періоду, що
передує попередньому
Усього сукупного доходу
Розподіл прибутку
Залишок на кінець попереднього
періоду
Усього сукупного доходу
Розподіл прибутку
Залишок на кінець звітного
періоду

Таблиця 2.9Динаміка показників достатностікапіталу банку

№
п/
п

Найменуванняпок
азника

Значення
20..р. 20..р. 20..р. Відхилення

(+,-)Min Max

1 Рівеньвласнихко
штів

0,15 0,85

2 Забезпечення
зобов’язань

0,25 -

3 Залежністьвідінве
стицій

0,15 0,5

Оцінка достатностікапіталубанку базується на розрахунку таких
показників:

Рівень
власних коштів = Власнікошти / Пасив (2.4)

Забезпечення
зобов’язань =

Власнікошти /
Залученікошти (2.5)

Залежністьвід
інвестицій =

Статутний
капітал /

Власнікошти
(2.6)
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Рівеньвласнихкоштіввизначаєрівеньвласнихкоштів у структуріпасиву.
Забезпеченнязобов’язаньвідображає максимальну суму збитку, за якої

власних коштів вистачить для забезпечення надійності коштів вкладників та
інших кредиторів.

Показник залежностівідінвестиційхарактеризуєзалежність банку
відйогоінвесторів. Вважається, що сума коштів, інвестованих у розвиток
банку, маєхоча б удвічіперевищувативласнікошти.

Таблиця 2.10Динаміка зміни у власному капіталі банку, тис.грн

Найменування статті

С
та

ту
тн

ий

ка
пі

та
л

Ем
іс

ій
ні

рі
зн

иц
і

Ре
зе

рв
ни

й
фо

нд
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рв
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пе
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оз

по
ді
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й
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иб
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ок

У
сь

ог
о

20.. р.

Залишок на кінець попереднього

періоду

Усього сукупного доходу

Розподіл прибутку

Залишок на кінець попереднього

періоду

20.. р.

Залишок на кінець попереднього

періоду

Усього сукупного доходу

Розподіл прибутку

Залишок на кінець попереднього

періоду

Для оцінки здатності банку своєчасно та в повномуобсязірозрахуватися
за своїмизобов’язаннями, щовипливаютьізторговельних,
кредитнихабоіншихоперацій грошового характеру проводять аналіз
нормативів капіталу банку.

Таблиця 2.11Динаміка нормативів капіталу банку
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№
п/п

Найменування
нормативу Норматив 20..р. 20..р. 20..р.

Відхилення
(+,-)

20..р. до
20..р. 20..р

1
Мінімальногорозміру
регулятивного
капіталу(Н1)

не менше
500 млн

грн

2

Достатності
(адекватності)
регулятивного
капіталу(Н2)

не менше
10%

3

Співвідношення
регулятивного
капіталу до
сукупнихактивів (Н3)

не менше
9%

*Примітка: мінімальнийрозмір регулятивного капіталу банку (Н1),
щоотримавбанківськуліцензію до 11 липня 2014 року, має становити:120
мільйонівгривень– до 17 червня 2016 року;300 мільйонівгривень– з 11 січня 2017 року;400
мільйонівгривень– з 11 січня 2018 року;450 мільйонівгривень– з 11 січня 2019 року;500
мільйонівгривень– з 11 липня 2024 року.

2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності банку
Таблиця 2.12Склад і структура доходів банку, тис. грн.

Найменування статті
20.. р. 20.. р. 20.. р.

20.. р. у % до

20.. р. 20.. р.тис.грн % тис.грн % тис.грн %

Процентний дохід

Процентні витрати
Чистий процентний
дохід
Комісійний дохід

Комісійні витрати
Чистий комісійний
дохід
Дохід у вигляді
дивідендів
Чистий
торговельний дохід
Прибуток (збиток)
від інвестиційних
цінних паперів

Продовження табл. 2.12
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Інший дохід

Валовий дохід

Операційні витрати

Операційний дохід

Таблиця 2.13 Склад і структуравитрат банку

Найменування статті
20.. р. 20.. р. 20.. р.

20.. р. у % до

20.. р. 20.. р.тис.грн % тис.грн % тис.грн %
1. Операційні
витрати, усього
в тому числі:

процентні витрати

комісійні витрати
2. Витрати по
забезпеченню
функціональної
діяльності, усього
в тому числі:
загальні
адміністративні
витрати
витрати на персонал
3. Інші витрати,
усього:
в тому числі:
чисті витрати на
формування
резервів
витрати на податок
на прибуток
непередбачені
доходи/витрати
Валові витрати

Таблиця 2.14 Динаміка ключових статей адміністративних та інших
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операційних витрат банку, тис.грн

Статті витрат 20..р. 20..р. 20..р.
20..р. у % до

20..р. 20..р.
Витрати на утримання
персоналу
Амортизація основних
засобів
Амортизація програмного
забезпечення та інших
нематеріальних активів
Витрати на утримання
основних засобів та
нематеріальних активів,
телекомунікаційні та інші
експлуатаційні  послуги
Витрати на оперативний
лізинг (оренду)
Інші витрати, пов’язані з
основними засобами
Витрати на маркетинг та
рекламу
Витрати на охорону

Витрати із страхування
Сплата інших податків,
зборів платежів, крім
податку на
прибуток
Інші витрати
Усього адміністративних та
інших операційних витрат

Таблиця 2.15 Динаміка показників прибутковості та рентабельності банку

Показники 20..р. 20..р. 20..р.

Відхилення,
(+,-)

20.. р. до
20..р. 20..р.

Рентабельність активів (Чиста
процентна маржа), %
Чиста процентна маржа) по
середній величині активів, %

Продовження табл. 2.15
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Чистий дохід на 1 акцію, грн
Норма прибутку сплаченого
акціонерного капіталу, %
Чистий серед, %

Таблиця 2.16 Динаміка фінансових показників прибутковості банку

Показники 20..р. 20..р. 20..р.

Відхилення,
(+,-)

20.. р. до
20..р. 20..р.

ROA (прибутковістьактивів)

ROE (прибутковістькапіталу)

Мультиплікатор капіталу

Дохідність активів

Чиста маржа прибутку

ROA = Чистий прибуток /
Середня вартість активів (2.7)

ROE =
Чистий прибуток/

Власний капітал (2.8)

Мультиплікатор
Капіталу

=
Середні активи /
Власний капітал (2.9)

Дохідність активів = Валові доходи /
Сумарні активи (2.10)

Чиста маржа прибутку = Чистий прибуток /
Валові доходи (2.11)

Таблиця 2.17 Загальна оцінка динаміки витрат і доходів банку
№
з/п

Найменування показника Роки Відхилення
(+,-)

20.. р. до
20..р. 20..р. 20..р. 20..р. 20..р.

1 Валові доходи
2 Валові витрати
3 Коефіцієнт дієздатності
4 Коефіцієнт режиму економії
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Коефіцієнт
дієздатності =

Співвідношення
витрат
і доходів

(2.12)

Коефіцієнт
режиму економії =

Співвідношення темпів
зростання витрат і

темпів зростання доходів
(2.13)

Коефіцієнт дієздатностіне повинен перевищувати 0,95, а
збільшенняйого до 1,0 і вищесвідчить про те, що банк стаєзбитковим.

Якщо коефіцієнт режиму економіїменше 1, то це свідчить, що банк
дотримується режиму економії витрат.

2.3 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності
Таблиця 2.18 Динаміка показників ділової активності банку

№
з/п Найменування показника

Роки
Відхилення

(+,-),
20..р. до

20.. р. 20..р. 20..р. 20..р. 20..р.

1 Коефіцієнт кредитної
активності

2 Коефіцієнт інвестиційної
активності

3 Коефіцієнт використання
залучених коштів

4 Коефіцієнт рефінансування

 Таблиця 2.19 Динаміка показників платоспроможності банку

№
з/п Найменування показника

Роки Відхилення
(+,-),

20..р. до
20.. р. 20..р. 20..р. 20..р. 20..р.

1 Загальний рівень
платоспроможності банку

2

Загальнийрівеньплатоспр
оможності банку
щодокласифікованихакти
вів

3
Забезпеченістьзагальноїсу
миактивіввласними
коштами
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Продовження табл.2.19

4

Забезпеченість суми
класифікованих
активів власними
коштами

5 Співвідношення власних і
залучених коштів банку

6 Коефіцієнт покриття
(забезпечення)

7

Співвідношення
загального обсягу
наданих кредитів і
загального розміру
власного капіталу

8

Коефіцієнт
співвідношення загальної
суми наданих кредитів і
статутного фонду банку

9 Коефіцієнт Кука

 Таблиця 2.20 Динаміка показників ліквідності балансу банку

№
з/п Найменування показника

Опти-
мальне

значення

Роки

Відхиле-
ння

(+,-),
20..р. до

20.. 20.. 20.. 20.. 20..

1 Коефіцієнтмиттєвоїлікві
дності

Не менше
20%

2 Коефіцієнтзагальноїлікві
дності

Не менше
100%

3
Коефіцієнтвідношенняви
соколіквіднихактивів до
робочих

Не менше
20%

4 Коефіцієнтресурсноїлікв
ідностізобов’язань -

5

Коефіцієнт ліквідного
співвідношення виданих
кредитів і залучених
депозитів (з метою
визначення
незбалансованої
ліквідності)

70-80%

6 Коефіцієнт генеральної
ліквідності зобов’язань -
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