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3.2. Аналіз динаміки та структури зобов’язань банку 

3.3. Класифікація зобов’язань банку 

3.4. Аналіз структури зобов’язань банку 

3.5. Аналіз строкових депозитів 

3.6. Аналіз депозитів до запитання 

3.7. Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку 

3.8. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АКТИВІВ 

Тема 4. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 

4.1. Зміст та завдання аналізу активних операцій банку 

4.2. Горизонтальний та вертикальний аналіз операцій банку 
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10.2.4. Аналіз і оцінка рівня дохідності банку 
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