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1.Мета і завдання навчальної дисципліни  

Метою дисципліни є формування системи знань з методики 

вивчення та оцінювання результатів діяльності бюджетних 

установ та банків. 

Предмет навчальної дисципліни – фінансово-господарська 

діяльність бюджетних  установ та банків.  

Завданням навчальної дисципліни є вивчення методів і 

організації проведення аналізу на основі фінансової звітності 

бюджетних установ та банків. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати 

методичні прийоми здійснення аналізу господарської діяльності 

у бюджетних установах та банках. 

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні 

вміти застосовувати методи комплексного оцінювання 

фінансового стану бюджетної установи та банку для 

розв’язування економічних проблем і формувати на цій основі 

потрібні управлінські рішення і пропозиції. 
 

2. Практичні заняття 

Вивчення дисципліни проводиться на практичних заняттях. 

Студенти самостійно вивчають задану тему, а на заняттях 

передбачається розв’язання ситуаційних задач на основі фінансової 

звітності для закріплення навичок аналізу діяльності бюджетних і 

кредитних установ.  

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Аналіз діяльності бюджетних установ 

Тема 1. Аналіз  доходів і видатків бюджетних установ 
Основні питання 

Завдання аналізу доходів і видатків бюджетних установ. 

Джерела інформації. Аналіз затверджених кошторисом доходів і 

видатків загального і спеціального фонду. Аналіз асигнувань 

видатків загального і спеціального фонду. Аналіз  фактичних і 

касових видатків за кодами економічної класифікації видатків. 

Параметричний аналіз кошторису доходів і видатків бюджетної 

установи. 
Завдання. За даними “Кошторису доходів і видатків  бюджетної 

установи”; “Звіту про виконання кошторису доходів і видатків  
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бюджетної установи”(загальний фонд) визначити: 

1.Структуру і динаміку затверджених кошторисом видатків 

загального фонду. Побудувати таблицю 1. Сформувати висновки. 

Таблиця 1 

Аналіз структури і динаміки затверджених кошторисом поточних 

видатків загального фонду, тис.грн. 

Показники 
Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

Відхилення 

+; - % 

1 Оплата праці і нарахування на заробітну плату     

-У % до поточних видатків всього     

2. Використання товарів і послуг  

-У % до поточних видатків всього 

в т.ч.:      

2.1. Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар      

-У % до використання товарів і послуг     

2.2.Медикаменти та перев’язувальні матеріали     

-У % до використання товарів і послуг     

2.3.Продукти харчування      

-У % до використання товарів і послуг     

2.4.Оплата послуг (крім комунальних)      

-У % до використання товарів і послуг     

2.5.Видатки на відрядження      

-У % до використання товарів і послуг     

2.6.Видатки та заходи спеціального призначення     

-У % до використання товарів і послуг     

2.7.Оплата комунальних послуг та енергоносіїв       

-У % до використання товарів і послуг     

3.Дослідження і розробки, окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм     

-У % до поточних видатків всього     

…     

Поточні видатки всього     

 

2.Порівняти касові і фактичні видатки бюджетної установи. 

Побудувати таблицю 2. Сформувати висновки 

3.Розрахувати коефіцієнт співвідношення затверджених кошторисом 

видатків загального фонду і середньоспискової чисельності 

працюючих установи за минулий і звітний роки. Звести результати 
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розрахунків до таблиці 3. 

4. Провести факторний аналіз коефіцієнта співвідношення 

затверджених кошторисом видатків загального фонду і 

середньоспискової чисельності працюючих установи методом 

ланцюгових підстановок. Зробити висновки.  

Таблиця 2 

Аналіз касових і фактичних видатків, тис.грн. 

Показники 
Касові 

видатки 

Фактичні 

видатки 

Переви

щення 

КВ/

ФВ 

ФВ/

КВ 

1. Поточні видатки всього,  

в т.ч.: 
    

1.1. Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
    

1.2. Використання товарів і послуг       

1.3.Дослідження і розробки, окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм 
    

…     

2. Капітальні видатки     

3. Видатки всього     

 

Таблиця 3. 

Аналіз динаміки коефіцієнта співвідношення затверджених 

кошторисом видатків загального фонду і середньоспискової 

чисельності працюючих установи 

 

Тести до теми «Аналіз  доходів і видатків бюджетних 

установ»: 
1. Касові видатки перевищують фактичні, якщо: 

А) установа виплачує рахунки за обладнання, матеріальні цінності, 

Показники 
Минулий  

рік 

Звітний 

рік 

Відхиле

ння 

+; - % 

Затверджені кошторисом видатки загального 

фонду, тис.грн  

Середньоспискова чисельності працюючих, осіб 

Коефіцієнт співвідношення затверджених 

кошторисом видатків загального фонду і 

середньоспискової чисельності працюючих 

установи, тис.грн/ос. 
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але не отримує їх в звітному році 

Б) отримані за договором матеріали були використані і списані, але 

не оплачені по причині відсутності коштів на рахунку 

В) рух коштів на рахунку і списання витрат відбувалось одночасно 

 

2. Кредиторська заборгованість виникає, якщо: 

А) касові видатки дорівнюють фактичним видаткам 

Б) касові видатки перевищують фактичні видатки 

В) касові видатки менші від фактичних видатків 

  

3. Найбільшу частку у видатках загального фонду бюджетних 

установ займе стаття: 

А) видатки на придбання предметів постачання і матеріалів та 

утримання бюджетних установ 

Б) видатки на оплату праці працівників бюджетних установ 

В) капітальні видатки 

 

4. "Звіт про надходження та використання коштів загального 

фонду" містить дані про видатки, згруповані: 

А) за кодами економічної класифікації видатків 

Б) за кодами відомчої класифікації видатків 

В) за кодами функціональної класифікації видатків 

 

5. Перевищення фактичних видатків над затвердженими 

асигнуваннями може свідчити про: 

А) затвердження кошторису в сумах, що не забезпечують реальної 

потреби установи у відповідних коштах, наприклад, на підвищення 

мінімального розміру заробітної плати або у зв’язку з підвищенням 

цін, тарифів тощо;  

Б) економне та раціональне використання бюджетних коштів; 

планування зайвих асигнувань, наприклад, через неврахування 

наявних на початок року залишків запасів, дебіторської 

заборгованості; 

В) утворення дебіторської заборгованості, накопичення запасів; 

 

6. Якщо фактичні видатки менші затверджених асигнувань, це 

може свідчити про: 

А) планування зайвих асигнувань, наприклад, через неврахування 

наявних на початок року залишків запасів, дебіторської 
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заборгованості; 

Б) затвердження кошторису в сумах, що не забезпечують реальної 

потреби установи у відповідних коштах, наприклад, на підвищення 

мінімального розміру заробітної плати або у зв’язку з підвищенням 

цін, тарифів тощо;  

В) взяття зобов’язань понад асигнування, що є бюджетним 

правопорушенням та призводить до утворення небюджетної 

заборгованості; 

 

7. На зростання сум фінансування установи впливають такі 

фактори: 

А) збільшення обсягів функціональної діяльності установи 

Б) збільшення чисельності працюючих 

В) по обом вищевказаним причинам 

 

8. Зростання капітальних видатків свідчить про: 

А) недостатню забезпеченість основними засобами 

Б) розвиток бюджетної установи 

В) зайве витрачання бюджетних коштів 

 

9. Про взяття зобов’язань понад асигнування, що є бюджетним 

правопорушенням та призводить до утворення небюджетної 

заборгованості свідчить така ситуація: 

А) фактичні видатки менші затверджених асигнувань; 

Б) перевищення фактичних видатків над затвердженими 

асигнуваннями 

В) фактичні видатки і затверджені асигнування співпадають 

 

10. "Звіт про надходження та використання коштів загального 

фонду" містить дані про  

А) вартість необоротних активів на початок і кінець року, їх рух; 

Б) суми надходжень на спеціальний реєстраційний рахунок, касові 

видатки, фактичні видатки 

В) Затверджені кошторисом видатки, надійшло коштів за звітний 

період, касові видатки, фактичні видатки  

 

Тема 2. Аналіз фінансового стану бюджетної установи 

Основні питання 

Завдання аналізу фінансового стану бюджетної установи. Джерела 
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інформації. Аналіз структури і динаміки активних і пасивних операцій 

бюджетної установи. Розрахунок і оцінка показників, які 

характеризують фінансовий стан бюджетних установ, забезпеченість 

необоротними і оборотними активами.  

 

Завдання. За даними Балансу бюджетної установи: 

1. Провести структурно-динамічний аналіз активу балансу. 

Побудувати таблицю 4. Сформувати висновки. 

2. Провести структурно-динамічний аналіз пасиву балансу. 

Побудувати таблицю 5. Сформувати висновки. 

3. Розрахувати коефіцієнт співвідношення середньої валюти балансу і 

середньорічної кількості штатних одиниць бюджетної установи за 

минулий і звітний роки. Звести результати розрахунків до таблиці 6. 

4. Провести факторний аналіз коефіцієнта методом відносних різниць. 

Зробити висновки.  

Таблиця 4. 

Аналіз структури і динаміки активу балансу бюджетної установи, тис.грн. 

 

 

 

 

Показники 
На 1.01.мин. 

року 

На 1.01.звіт. 

року 

Відхилення 

+; - +; - 

Необоротні активи     

У % до валюти балансу     

В тому числі     

Основні засоби     

У %до необоротних активів     

Інші необоротні матеріальні активи     

У % до необоротних активів     

…     

Оборотні активи     

У % до валюти балансу     

В тому числі     

Матеріали і продукти харчування     

У %до оборотних активів     

Інші кошти     

У %до оборотних активів     

…     

Витрати     

У %до валюти балансу     

Валюта балансу     
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Таблиця 5. 

Аналіз структури і динаміки пасиву балансу, тис.грн. 

 

Таблиця 6. 

Аналіз спрацювання основних засобів бюджетної установи 

 

Тести до теми «Аналіз фінансового стану бюджетної установи» 

1.Наявність кредиторської заборгованості у бюджетній установі на 

кінець звітного року свідчить про: 

а) недостатність чи несвоєчасність фінансування установи; 

б) використання бюджетних асигнувань іншими закладами та особами 

в) своєчасність розрахунків установи по своїх зобов'язаннях 

 

2.Структура пасиву балансу бюджетної установи включає 

а) зобов'язання, доходи і видатки 

б) власний капітал, зобов'язання, доходи 

в) видатки, кредиторську заборгованість, власний капітал 

Показники 

На 1.01.мин. 

року 

На 1.01.звіт. 

року 
Відхилення 

+; - % 

1 2 3 4 5 

Власний капітал 

у % до валюти балансу 

В тому числі 

фонд у необоротних активах 

у % до власного капіталу 

… 

Зобов’язання 

у % до валюти балансу 

В тому числі 

Кредиторська заборгованість 

у % до зобов’язань 

Доходи 

у % до валюти балансу 

Валюта балансу 

Показники 

На 1.01.мин. 

року 

На 1.01.звіт. 

року 
Відхилення 

+; - % 

Первісна вартість основних засобів 

Знос 

Коефіцієнт зносу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

3.Рахунки в казначействі загального фонду це 

а)рахунки відкриті в органах державного казначейства розпорядникам 

та одержувачам коштів бюджету для обліку операцій по виконанню 

загального фонду 

б) рахунки відкриті органам державного казначейства для обліку 

операцій по виконанню загального фонду у банку 

в) рахунки відкриті в банку розпорядникам та одержувачам коштів 

 

4. Залишки на кінець року за статтею Рахунки в казначействі 

загального фонду свідчить про: 

а) зарахування бюджетних асигнувань на рахунки установи і їх повне 

використання 

б) невикористання цих коштів в повному розмірі на цілі передбачені 

кошторисом  

в) використання коштів на цілі, непередбачені кошторисом 

 

5. У річній  фінансовій  звітності  розділ  III "Витрати" -  

а) не заповнюється  у  зв'язку з тим, що усі фактичні видатки і витрати 

розпорядників  бюджетних  коштів,  проведені  у звітному році, в 

кінці  звітного року списуються  на результат виконання кошторису за 

звітний рік. 

б) відображаються  суми касових видатків, які склалися на кінець 

звітного періоду. 

в) призначений для  відображення фактичних  видатків  і  витрат 

розпорядників бюджетних коштів, проведених у звітному періоді. 

бюджету для обліку операцій по виконанню загального фонду 

 

Тема 3. Аналіз функціональної діяльності бюджетних установ 

Основні питання 

Завдання аналізу функціональної діяльності бюджетних установ. 

Джерела інформації. Показники, що характеризують 

функціональну діяльність бюджетної установи. Аналіз 

показників функціональної діяльності закладів освіти. 
 

Завдання. За даними Звіту про виконання плану по штатах і 

контингентах Виконати наступне завдання. 

1. Провести аналіз показників функціональної діяльності вищого 

навчального закладу.  Побудувати таблицю 7. Зробити висновки. 

2. Визначити відносні показники аналізу функціональної діяльності 
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вищого навчального закладу та їх динаміку. Зробити висновки. 

3. Вказати заходи по покращенню функціональної діяльності 

бюджетної установи. 

Таблиця 7 

Аналіз показників функціональної діяльності вищого навчального 

закладу 

Показники План Факт 

Відхилення 

+; - % 

1. Кількість студентів на початок навчального року     

2. Прийнято     

3. Випущено     

4. Відсів     

5. Кількість студентів на кінець року     

6. Середньорічна кількість студентів     

 

Тести до теми «Аналіз функціональної діяльності бюджетних 

установ» 
1.Коефіцієнт випуску спеціалістів розраховується, як: 

а)співвідношення кількості прийнятих студентів до кількості 

випущених спеціалістів 

б) співідношення кількості студентів, що вибули, до кількості 

студентів на початок навчального року 

в)співвідношення кількості вибувших студентів до випущених 

спеціалістів 

 

2.Зниження коефіцієнта випуску спеціалістів оцінюється: 

а)позитивно і свідчить про збільшення обсягів функціональної 

діяльності вищого навчального закладу 

б)негативно і свідчить про зменшення обсягів функціональної 

діяльності вищого навчального закладу 

в)позитивно і свідчить про зниження обсягів функціональної 

діяльності вищого навчального закладу 

 

3.Зростання коефіцієнта відсіву студентів впливає на: 

а)збільшення навчального навантаження викладачів 

б) на впливає на навчальне навантаження викладачів 

в)зменшення навчального навантаження викладачів 

 

4. До допоміжних показників аналізу функціональної діяльності 
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вищого навчального закладу відносять: 

а) рівень успішності студентів, середньорічна чисельність студентів 

б) рівень успішності студентів, витрати на підготовку одного 

спеціаліста 

в) розмір навчальної площі на 1 студента, середньорічна чисельність 

студентів 

 

5.Основними оцінюючими показниками функціональної діяльності 

вищого навчального закладу є 

а)контингент студентів різних форм навчання 

б) обсяг годин навчального навантаження 

в)середньоспискова чисельність професорсько-викладацького складу 

 

Змістовий модуль 2. Аналіз діяльності банків 

Тема 4. Аналіз активних і пасивних операцій банку 

Основні питання 

Завдання аналізу активних і пасивних операцій банку. Джерела 

інформації. Аналіз структури і динаміки активних операцій 

банку і джерел їх формування. Аналіз ліквідності і 

платоспроможності банку. 
Завдання. За даними Балансу банку: 

1. Провести аналіз структури і динаміки активів за ступенем 

ліквідності. Побудувати таблицю 8. Зробити висновки. 

3. Оцінити динаміку коефіцієнта прибутковості активів. Побудувати 

таблицю 9. Зробити висновки. 

Таблиця 8 

Аналіз структури і динаміки активних операцій, млн. грн. 
Показники На 1.01.мин. 

року 

На 1.01.звіт. 

року 
Відхилення 

+ ; – % 

Високоліквідні активи     

У % до всього     

Ліквідні активи     

У % до всього     

Низько ліквідні активи     

У % до всього     

Недоходні активи      

У % до всього     

Всього     
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Таблиця 9 

Аналіз динаміки коефіцієнта прибутковості активів 
Показники На 1.01.мин. 

року 

На 1.01.звіт. 

року 

Відхилення 

+ ; – % 

Загальні активи     

Чистий прибуток     

Прибутковість активів     

 

Тести до теми «Аналіз активних і пасивних операцій банку» 
1. Заборгованість перед кредитними установами 25млн.грн., 

Статутний фонд 14млн.грн., Заборгованість перед клієнтами 

30млн.грн., Нерозподілений прибуток 10 млн.грн., Випущені боргові 

цінні папери 7 млн.грн. Зобов’язання і власний капітал становлять: 

а) 76 млн.грн. і 10 млн.грн. 

б) 62 млн.грн. і 24 млн.грн.  

в) 37 млн.грн. і 49 млн.грн. 

 

2.Найбільш ризикованими активами вважають: 

а) кредити надані уряду; 

б) кредити надані клієнтам;  

в) кошти вкладені в державні цінні папери 

 

3. До високоліквідних активів комерційного банку відносять 

а) готівку в касі і кошти на коррахунку в НБУ 

б) робочі активи 

в) операційні основні фонди 

 

4.Кошти, що легко можуть бути трансформовані в готівку, це 

а) робочі активи 

б) ліквідні активи 

в) доходні активи 

 

5.  Інвестиційний портфель банку 

а) сукупність цінних паперів реалізованих банком 

б) сукупність цінних паперів емітованих банком 

в)сукупність цінних паперів придбаних банком   
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Тема 5. Аналіз фінансових результатів роботи банку 

Основні питання 

Завдання аналізу. Джерела інформації. Аналіз структури і 

динаміки доходів і витрат банку. Аналіз формування і 

використання прибутку. Розрахунок і оцінка показників, які 

характеризують фінансові результати роботи банку.  
 

Завдання. За даними Звіту про фінансові результати роботи 

банку: 

1. Провести аналіз структури і динаміки доходів банку. Побудувати 

таблицю 10. Зробити висновки. 

2. Провести аналіз структури і динаміки витрат банку. Побудувати 

таблицю 11. Зробити висновки. 

3. Оцінити динаміку коефіцієнта чиста процентна маржа. Побудувати 

таблицю 12. Зробити висновки. 

 

Таблиця 10 

Аналіз структури і динаміки доходів  банку, млн. грн. 
Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення 

+ ; – % 

Процентні доходи     

У % до всього     

Комісійні доходи     

У % до всього     

...     

Всього доходи     

 

Таблиця 11 

Аналіз структури і динаміки витрат банку, млн. грн. 
Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення 

+ ; – % 

Процентні витрати     

У % до всього     

Комісійні витрати     

У % до всього     

...     

Всього витрати     
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Таблиця 12 

Аналіз динаміки показника чиста процентна маржа 
Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення 

+ ; – % 

Процентні доходи    

Процентні витрати    

Середні активи    

Чиста процентна маржа    

Тести до теми «Аналіз фінансових результатів роботи банку» 
1.Спред це: 

а)доход отриманий як різниця між процентними доходами та 

процентними витратами  

б)проценти, отримані по кредитам, наданим юридичним і фізичним 

особам 

в)доход отриманий на різниці курсів купівлі і продажу валют 

 

2.Капітал на початок року 300 млн.грн., на кінець року 450 млн.грн., 

чистий прибуток 65 млн.грн. Прибутковість капіталу становить: 

а)17,3% 

б)5,77грн/грн 

в)4,6грн/грн 

 

3.Співвідношення витрат і доходів банку визначає  

а) чистий спред 

б) коефіцієнт дієздатності 

в) норматив ліквідності 

 

4.До процентних витрат відносять 

а) амортизацію 

б) проценти, сплачені за депозитами юридичних і фізичних осіб 

в)проценти, отримані за наданими кредитами 

 

5. Кредити класифікуються за галузями економіки, за якістю 

а) у Примітках 

б) у Пояснювальній записці 

в) у Звіті про фінансові результати 

 

Тема 6. Аналіз нормативних коефіцієнтів банку 

Основні питання 

Завдання аналізу нормативних коефіцієнтів банку. Джерела 
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інформації. Економічний зміст нормативних коефіцієнтів. Факторний 

аналіз нормативних коефіцієнтів банку. 

Завдання. За даними роздаткового матеріалу: 

1. Розрахувати нормативи достатності капіталу банку. Оцінити їх 

динаміку і порівняти з нормативним значенням. Зробити висновки. 

2. Розрахувати нормативи ліквідності банку. Оцінити їх динаміку і 

порівняти з нормативним значенням. Зробити висновки. 
3. Розрахувати нормативи ризику банку. Оцінити їх динаміку і 

порівняти з нормативним значенням. Зробити висновки. 

4. Розрахувати нормативи інвестування банку. Оцінити їх динаміку і 

порівняти з нормативним значенням. Зробити висновки. 

5. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці 13. 

Таблиця 13 

Аналіз динаміки нормативів банку 
Показники На 1.01.мин. 

року 

На 1.01.звіт. 

року 

Відхилення 

+ ; – % 

Капітал банку     

Загальні активи     

Норматив достатності 

капіталу 

    

...     

Тести до теми «Аналіз нормативних коефіцієнтів банку» 
1. Валютна позиція - це 

а) обмінний курс 

б) сума іноземної валюти в банку на певну дату 

в)співвідношення вимог і зобов’язань банку по кожній іноземній 

валюті та банківському металі 

 

2.Норматив миттєвої ліквідності банку повинен становити 

а)200% 

б) не менше 15% 

 в)не менше 20% 

 

3.До нормативів капіталу банку відносять: 

а) норматив поточної ліквідності, норматив миттєвої ліквідності 

б) норматив великих кредитних ризиків 

в) норматив платоспроможності 

 

4.Норматив загальної ліквідності визначає 

а)здатність банку виконувати поточні зобов’язання за рахунок 
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грошових коштів та їх еквівалентів 

б) прибутковість активів 

в) здатність банку покривати свої зобов’язання за рахунок загальних 

активів 

 

5. Сіввідношення капіталу та активів зважених на ризик описує 

норматив 

а) платоспроможності 

б) миттєвої ліквідності 

в) кредитного ризику 

 

3.Самостійна робота 

Самостійна робота передбачена для студентів як основний засіб 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових 

аудиторних занять. Звіт про виконання самостійної роботи за 

зазначеною тематикою подається у вигляді рефератів. Тема реферату 

вибирається з переліку питань для самостійної роботи згідно з 

порядковим номером у списку академічної групи. Перевірка 

самостійної роботи полягає в усних опитуваннях та оцінці знань і 

включається до залікових завдань. 

Таблиця 14 

Перелік питань для самостійної роботи 

№  

вар-ту 

Питання для самостійної роботи 

1. Структура та елементи фінансової звітності бюджетних установ 

2. Звітність як джерело фінансового аналізу банків 

3. Мета і завдання фінансового аналізу бюджетних установ 

4. Мета і завдання фінансового аналізу банків 

5. Джерела фінансування бюджетних установ та їх вплив на показники 

виконання кошторису 

6. Прийоми фінансового аналізу бюджетних і кредитних установ 

7. Методика аналізу видатків на оплату праці бюджетних установ 

8. Поточні видатки бюджетної установи та завдання їх аналізу 

9. Методика аналізу капітальних видатків бюджетної установи 

10. Методика аналізу грошових коштів бюджетної установи.  

11. Методика аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості 

бюджетної установи  
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Продовження таблиці 14 
№  

вар-ту 

Питання для самостійної роботи 

12. Спеціальний фонд бюджетної установи та аналіз його використання 

13. Аналіз основних засобів бюджетної установи 

14. Методика аналізу функціональної діяльності вищого навчального 

закладу 

15. Методика аналізу функціональної діяльності лікарні 

16. Організація аналітичної роботи в банку 

17. Методика аналізу доходів і витрат банку 

18. Показники, що характеризують прибутковість операцій банку та їх 

економічна сутність 

19. Методика аналізу кредитного портфеля банку  

20. Методика аналізу портфеля цінних паперів банку 

21. Аналіз кредитоспроможності позичальника 

22. Рейтингові оцінки фінансового стану банків 

23. Експрес - діагностика фінансового стану банку 

24. Експрес – оцінка економічного потенціалу банку 

25. Аналіз використання трудових ресурсів банку 

26. Методика аналізу зобов’язань  банку 

27. Аналіз дотримання економічних нормативів банку  

28. Аналіз ризиків банку 

29. Методика аналізу міжбанківських кредитів 

30. Методика аналізу виконання бюджету за доходами і видатками 
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