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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: формування знань про
систему показників, організацію й аналіз банківської діяльності та виявлення резервів її покращення.
2. Заплановані результати навчання: надання студентам знань про методи і прийоми аналізу діяльністю банку, про форми організації аналітичної роботи в банківській установі, вміння використовувати результати аналізу для обґрунтування управлінських рішень на всіх рівнях.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
характер впливу економічних законів на фінансову та іншу діяльність банку в конкретних умовах
його функціонування; основні категорії аналізу банківської діяльності; види та методи аналізу банківської діяльності; інформаційну базу здійснення аналізу банківської діяльності за різними напрямами; методику розрахунку системи показників для аналізу діяльності банку;
вміти:
використовувати методи та прийоми аналізу (порівняльний, структурний, коефіцієнтний, факторний аналіз тощо); виявляти взаємозв'язок між економічними показниками та явищами; визначати систему показників, які необхідні для проведення аналізу; виявляти динаміку основних показників фінансово-господарської діяльності, з′ясовувати закономірності, причини та фактори, що спричинили вплив
на їх розмір і зміну; виявляти резерви і напрями зміни стану об'єкта дослідження і формулювати висновки та рекомендації за результатами аналізу для вибору та реалізації оптимальних управлінських рішень.
3. Форми і методи контролю:
− Усне та письмове опитування.
− Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття.
− Тестування.
− Написання контрольних робіт.
− Виконання індивідуальних завдань.
− Виконання творчих науково-дослідницьких проектів.
− Залік.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється сумою
набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських та індивідуальних заняттях навчальної дисципліни становить 50 балів.
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