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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, основним 

засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових 
навчальних занять. 

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни «Безпека банківської 
діяльності» – сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та 
формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, 
сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати 
власну діяльність. 

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни «Безпека банківської 
діяльності» полягає у засвоєнні відповідних знань, їх закріпленні та 
систематизації, а також їх застосуванні при виконанні практичних завдань. 
Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до поточних аудиторних 
занять. 

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Безпека банківської 
діяльності» визначається навчальною програмою цієї дисципліни, а також цими 
методичними матеріалами.  

Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Безпека банківської діяльності» є:  

1) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових та 
додаткових літературних джерел;; 

2) виконання домашніх завдань; 
3) вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного 

опрацювання; 
4) підготовка до різних форм поточного контролю; 
5) пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 
6) написання реферату за заданою проблематикою; 
7) аналітичний розгляд наукових публікацій; 
В процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти повинні 

опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути зміст питань, 
що виносяться на заняття, опрацювати навчальну літературу, відповідні 
нормативно-правові акти. Перевірку засвоєння знань студенти здійснюють за 
допомогою питань для самоконтролю, які охоплюють основні положення, що 
підлягають самостійному засвоєнню студентами відповідно до кожної, 
передбаченої для самостійного вивчення теми дисципліни «Безпека банківської 
діяльності». 

Поряд з питаннями для самоконтролю та практичними завданнями кожна 
тема, яка виноситься на самостійне вивчення передбачає декілька тестових 
завдань для самоконтролю. Тестові завдання для самоконтролю складено 
відповідно до програми навчальної дисципліни «Безпека банківської діяльності» 
для поточної перевірки знань студентів. 

Виконуючи пропоновані завдання студенти закріплюють знання з 
дисципліни. При цьому вони спираються не тільки на матеріал названого 
навчального курсу, а й використовують отримані знання з дисциплін 
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Оподаткування фізичних та юридичних осіб, Міжнародного права та інших 
юридичних дисциплін, що допоможе студентам підготуватися до заліків та 
іспитів.  

Виконання домашнього завдання з дисципліни «Безпека банківської 
діяльності» має на меті закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь 
студента з навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання.  

Поряд із вивченням законодавства доречно вивчати і аналізувати також 
практику його реалізації, обставини і причини прийняття актів, які вивчаються, 
відношення до них практиків і громадськості. Обсяг об’єктів порівняльного 
вивчення повинен бути максимально вичерпним.  

Практичні завдання, передбачені для кожної теми, що підлягає 
самостійному засвоєнню включають в себе підготовку до тематичних 
колоквіумів, а також написання рефератів та доповідей за заданими питаннями.  

При підготовці до тематичного колоквіуму, вивченню підлягають 
нормативно-правові акти в сфері регулювання інвестиційної діяльності. Окрему 
увагу слід приділити засвоєнню рекомендованої основної та додаткової 
літератури за кожною темою, що передбачає самостійне вивчення. 

Одним із важливих засобів у засвоєнні знань є написання рефератів. 
Написання реферату за заданою проблематикою необхідно починати з власного, 
добре продуманого вступу. У вступі визначається мета дослідження, з 
максимально можливою точністю встановлюються рамки теми, що підлягає 
розгляду, визначаються методи її дослідження. Він служить перехідним містком 
до основного дослідження. В ньому повинно бути відображено практичне і 
теоретичне значення теми. 

В основній частині роботи мова повинна йти перш за все про зміст 
досліджуваної проблеми. Наслідком проведеного дослідження можуть бути 
пропозиції щодо національного законодавства в сфері банківської діяльності. У 
цьому випадку необхідно дати чітке обґрунтування того, чому саме таке рішення 
є єдино правильним.  

Робота повинна завершуватись висновками. 
Критерії оцінювання самостійної роботи студентів: 
- оцінка “відмінно” – студент повно і всебічно розкриває питання теми, 

винесені на самостійне опрацювання, вільно оперує поняттями і термінологією, 
демонструє глибокі знання джерел, має власну точку зору стосовно відповідної 
теми і може аргументовано її доводити; 

- оцінка “добре” – загалом рівень знань студентів відповідає викладеному 
вище, але мають місце деякі упущення при виконанні завдань, винесених на 
самостійне опрацювання, обґрунтування неточні, не підтверджуються достатньо 
обґрунтованими доказами; 

- оцінка “задовільно” – студент розкрив питання, винесені на самостійне 
опрацювання, в загальних рисах, розуміє їх суть, намагається робити висновки, 
але при цьому припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно і не 
самостійно; 
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- оцінка “незадовільно” – студент не в змозі дати відповідь на поставлене 
запитання або відповідь неправильна, студент не розуміє суті питання, не може 
зробити висновки.  

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ «БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 
№ 
з/п 

Назва змістовного модулю та теми 

 Змістовний модуль 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. 
2. 
 

3. 

Теоретичні основи забезпечення безпеки банку 
Нормативно-правові умови організації безпеки банківської діяльності в 
Україні 
Захист банківських операцій від злочинних посягань 

 Змістовний модуль 2 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
4. 
 

5. 
6. 
7. 
 

8. 

Способи розкрадань та зловживань, що здійснюються безпосередньо у 
банківських установах 
Безпека платіжних систем 
Сутність фінансово-економічної безпеки банку 
Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки 
банку 
Забезпечення безпеки банківської діяльності в Україні 

 
ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Перелік питань для самостійного опрацювання 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ 

БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Тема 1. Теоретичні основи забезпечення безпеки банку 
Суспільна та економічна обумовленість безпеки банківської діяльності в 

Україні. 
Місце і роль безпеки бізнесу, в тому числі й банківського, у системі 

національної безпеки країни.  
Аналіз загроз діяльності комерційних банків у сучасних умовах розвитку 

банківської системи.  
Економічна оцінка недобросовісної конкуренції на ринку банківських 

послуг. 
Формування завдань безпеки банківської діяльності 
Література: [9; 11; 14;17; 19; 26] 
 

Тема 2. Нормативно-правові умови організації безпеки банківської 
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діяльності в Україні 
Використання досвіду іноземних країн щодо забезпечення безпеки 

підприємницької діяльності у роботі з організації безпеки вітчизняних банків. 
Переваги та недоліки нормативно-правового забезпечення безпеки 

банківської діяльності в Україні. 
Судові процеси 
Література: [12; 14; 17; 25; 34] 
 

Тема 3. Захист банківських операцій від злочинних посягань 
Шляхи забезпечення активної діяльності системи безпеки комерційного 

банку. 
Робота керівника установи банку щодо організації безпеки його 

діяльності. 
Організація роботи у комерційному банку з профілактики та 

попередження реалізації загроз його діяльності. 
Планування заходів безпеки у комерційному банку. 
Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка 

містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб 
Література: [6; 11; 14; 27; 29] 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА 
БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Тема 4. Способи розкрадань та зловживань, що здійснюються 

безпосередньо у банківських установах 
Методика перевірки ділової активності позичальників банківських 

кредитів. 
Методика перевірки клієнтів для отримання платіжних карток 

міжнародної платіжної системи.  
Методика відбору відомостей, що становлять комерційну таємницю банку. 
Методика відбору відомостей, що становить конфіденційну інформацію 

банку. 
Методика роботи сил безпеки щодо захисту вексельних операцій банку. 
Загальна методика перевірки кандидатів на роботу в банк. 
Методика проведення інформаційного аудиту в підрозділах установи 

банку 
Література: [8; 12; 15; 18; 22] 

 
Тема 5. Безпека платіжних систем 

Умови членства банківських установ у платіжних системах. 
Механізми надання кредитів Центральними банками для покриття 

від'ємної позиції. 
Апаратні та програмні засоби захисту інформації.  
Розвиток еквайрингової діяльності в Україні.  
Основи функціонування процесингових центрів.  
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Механізм роботи Інтернет-банків. 
Розрахунки за допомогою "електронного гаманця" 
Література: [5; 10; 18; 33; 38] 
 

Тема 6. Сутність фінансово-економічної безпеки банку 
Економічна безпека банку, її види. 
Логічний взаємозв'язок між видами безпеки банківської діяльності. 
Системний підхід до безпеки банківської діяльності. 
Визначення детермінуючих чинників фінансово-економічної безпеки 

банківської установи. 
Формування системи фінансово-економічної безпеки банку 
Література: [2; 6; 9; 11; 36] 
 

Тема 7. Інформаційно-аналітичне забезпечення 
фінансово-економічної безпеки банку 

Проведення економічної оцінки наслідків екстремальної ситуації. 
Існуючі методичні підходи до оцінки стану безпеки діяльності банківської 

установи.  
Переваги інтегральних методів оцінки фінансово-економічної безпеки 

банку 
Управлінський аналіз безпеки банківської діяльності. 
Методи забезпечення фінансово-економічної безпеки банківської 

установи 
Література: [4; 5; 7; 8; 23] 

 
Тема 8. Забезпечення безпеки банківської діяльності в Україні 

Сучасні проблеми та тенденції розвитку банківської системи України. 
Основні загрози національної безпеки банківської діяльності. 
Аналіз конкурентного середовища банківської діяльності в Україні. 
Шляхи вдосконалення правового забезпечення безпеки банківської 

діяльності в Україні  
Література: [4; 6; 18; 23; 36] 

 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ 
 

ВАРІАНТ 1 
1. Умовою, необхідною для ефективного забезпечення безпеки банку є: 
1. стратегія безпеки банку; 
2. тактика безпеки банку; 
3. політика безпеки банку; 
4. ринкове ціноутворення; 
5. планова економіка. 
 
2. Система безпеки банку – це: 
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1. інтегрована система управління банком; 
2. система фінансових цілей розвитку банку; 
3. методологія зниження фінансових ризиків; 
4. механізм оптимізації грошових коштів банку; 
5. система наукових підходів, професійних навичок та цілеспрямованих дій з 
оптимізації фінансових рішень банку. 
 
3. Метою безпеки банку є: 
1. оптимізація грошових коштів банку; 
2. оптимізація активів банку; 
3. забезпечення високого рівня безпеки фінансово-кредитної установи; 
4. підвищення конкурентоспроможності банку; 
5. мінімізація рівня фінансових ризиків банку. 
 
4. Процес забезпечення безпеки фінансово-кредитної установи базується на 
певному механізмі. Механізм забезпечення безпеки банку є: 
1. системою основних елементів, що регулюють процес розробки і реалізації 
управлінських рішень із забезпечення безпеки банку; 
2. це система дії фінансових важелів, яка виражається в організації, плануванні 
та стимулюванні використання фінансових ресурсів; 
3. це сукупність методів реалізації економічних інтересів шляхом фінансового 
впливу на соціально-економічний розвиток підприємства; 
4. це сукупність організаційних структур і конкретних форм господарювання, 
методів управління та правових норм, за допомогою яких суспільство (держава) 
додержується об’єктивних вимог економічних законів з урахуванням конкретної 
ситуації в народному господарстві; 
5. це сукупність конкретних форм і методів забезпечення розподільчих і 
перерозподільчих відносин, утворення доходів, фондів грошових коштів. 
 
5. Механізм забезпечення безпеки банку включає: 
1. методи, важелі та інструменти; 
2. державне нормативно-правове регулювання державного втручання у роботу 
банку; 
3. ринковий механізм регулювання державного втручання у роботу банку; 
4. внутрішній механізм регулювання державного втручання у роботу банку; 
5. усі перераховані вище елементи. 
 
6. Загроза банку - це: 
1. це такий стан банківської діяльності, що характеризується найбільш повним та 
раціональним використанням його економічного потенціалу, здатністю до 
самовідтворення, захищеністю від дії дестабілізуючих чинників, міцністю 
взаємозв’язків між елементами банківської системи, що сприяє задоволенню 
інтересів вкладників і клієнтів банків; 
2. ймовірність виникнення несприятливої ситуації в банківській діяльності; 
3. це існування негативних чинників, які здійснюють дестабілізуючий вплив на 
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функціонування безпеки банку, порушуючи її стійкість та задоволення потреб 
вкладників і клієнтів банку; 
4. це такий стан, за якого відбувається деструктивний вплив дестабілізуючих 
чинників на банківську діяльність, у результаті чого втрачається здатність до 
самовідтворення та захисту, що приводить до незадоволення потреб вкладників і 
клієнтів банків, колапсу банку; 
5. стан захищеності його життєво важливих інтересів від несумлінної 
конкуренції, протиправної діяльності кримінальних формувань і окремих осіб, 
здатність протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам, зберігати стабільність 
функціонування і розвитку відповідно до поставлених цілей Президента 
України. 
 
7. Ризик банку - це: 
1. це такий стан банківської діяльності, що характеризується найбільш повним та 
раціональним використанням його економічного потенціалу, здатністю до 
самовідтворення, захищеністю від дії дестабілізуючих чинників, міцністю 
взаємозв’язків між елементами банківської системи, що сприяє задоволенню 
інтересів вкладників і клієнтів банків; 
2. ймовірність виникнення несприятливої ситуації в банківській діяльності; 
3. це існування негативних чинників, які здійснюють дестабілізуючий вплив на 
функціонування безпеки банку, порушуючи її стійкість та задоволення потреб 
вкладників і клієнтів банку; 
4. це такий стан, за якого відбувається деструктивний вплив дестабілізуючих 
чинників на банківську діяльність, у результаті чого втрачається здатність до 
самовідтворення та захисту, що приводить до незадоволення потреб вкладників і 
клієнтів банків, колапсу банку; 
5. сукупність факторів, які перешкоджають нормальній діяльності банку. 
 
8. Якщо розрахований індикатор безпеки банку складає 0, 381, то банк 
перебуває у стані: 
1. безпеки; 
2. небезпеки; 
3. ризику; 
4. загрози; 
5. фінансової стійкості. 
 
9. Розмістіть складові елементи системи діагностики безпеки банку у напрямку 
зменшення інтенсивності дії негативних факторів впливу на стан безпеки 
банку: 
1. загроза банку-ризик банку-небезпека банку-безпека банку; 
2. небезпека банку-загроза банку-ризик банку-безпека банку; 
3. безпека банку-ризик банку-загроза банку-небезпека банку; 
4. ризик банку-небезпека банку-безпека банку; 
5. загроза банку-небезпека банку-безпека банку. 
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10. Джерело негативних факторів впливу на стан безпеки банку за ступенем 
суб’єктивного сприйняття поділяють на: 
1. завищена; незрозуміла; 
2. завищена; занижена; реальна; небезпечна; 
3. занижена; адекватна; уявна; незрозуміла; 
4. завищена; занижена; адекватна; уявна; 
5. завищена; нормальна; адекватна; уявна; незрозуміла. 
 
11. Індикатори стану безпеки банку: 
1. кількісні показники стану банківської діяльності, які відібрані для 
характеристики його рівня безпеки; 
2. кількісні показники стану діяльності банку, які характеризують рівень 
загрози; 
3. якісні показники стану банківської діяльності, які відібрані для 
характеристики його рівня небезпеки; 
4. усі відповіді правильні; 
5. усі відповіді неправильні. 
 
12. У групі функцій забезпечення безпеки банку як спеціальної галузі управління 
основними є: 
1. планування; кадрів; прогнозування; організація; регулювання; 
2. координації; обліку; безпеки; стимулювання; контролю; 
3. кадрів; права; фінансів; маркетингу; економіки; 
усі відповідні правильні; 
5. усі відповідні неправильні. 
 
13. Принципами забезпечення безпеки є: 
1. комплексність, своєчасність; неперервність; пасивність; 
2. пасивність; активність, законність, фінансування; 
3. обґрунтованість, економічність, спеціалізація, комплексність, своєчасність; 
4. усі відповідні правильні; 
5. усі відповідні неправильні. 
 
14. Банківське право це: 
1. це міжгалузевий комплексний правовий інститут, що об'єднує норми 
адміністративного, фінансового, цивільного та господарського звичаю, які 
регулюють відносини між банками (небанківськими фінансовими установами) 
та іншими юридичними і фізичними особами в сфері банківської діяльності; 
2. це міжгалузевий комплексний правовий інститут, що об'єднує норми 
адміністративного, фінансового, цивільного та господарського права, які 
регулюють відносини між підприємствами (небанківськими фінансовими 
установами) та іншими юридичними і фізичними особами в сфері банківської 
діяльності; 
3. це міжгалузевий комплексний правовий інститут, що об'єднує норми 
адміністративного, фінансового, цивільного та господарського права, які 
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регулюють відносини між банками (небанківськими фінансовими установами) 
та іншими юридичними і фізичними особами в сфері банківської діяльності; 
4. це народногосподарський комплексний правовий інститут, що об'єднує норми 
адміністративного, фінансового, цивільного та господарського права, які 
регулюють відносини між банками (небанківськими фінансовими установами) 
та іншими юридичними і фізичними особами в сфері банківської діяльності; 
5. це міжгалузевий комплексний правовий інститут, що об'єднує норми 
кримінального права, які регулюють відносини між банками (небанківськими 
фінансовими установами) та іншими юридичними і фізичними особами в сфері 
банківської діяльності. 
 
15. Основними методами розробки сценаріїв, що використовуються в 
стратегічному забезпеченні безпеки банку є: 
1. метод системи діаграм; 
2. метод посилань; 
3. метод критичних полів; 
4. метод «заголовків газет»; 
5. матриця перехресного впливу подій. 
 
16. «Стратегія виживання та оновлення» банку повинна включати такі 
складові: 
1. скорочення витрат різних типів на основі скорочення / припинення надання 
неприбуткових послуг; 
2. «відсікання зайвого», тобто припинення і продаж підрозділу 
фінансово-кредитної установи; 
3. «збирання врожаю»; 
4. ліквідація; 
5. усі відповідні правильні. 
 
17. Основною стратегічною причиною диверсифікованості на етапі 
стабілізації та стані безпеки банку є: 
1. можливість підвищити ціну акцій банківської установи; 
2. можливість перерозподілити інвестиції між різними напрямками діяльності; 
3. стабілізація прибутків, зарплат і доходів; 
4. скорочення ризиків за рахунок перерозподілу їх між різними напрямками 
діяльності; 
5. можливість нагромадження і використання специфічних знань і навичок. 
 
18. Види інформації в банку: 
1. відкрита, службова, конфіденційна, комерційна таємниця, банківська 
таємниця, державна таємниця; 
2. відкрита, закрита, конфіденційна, таємна; 
3. відкрита, службова, конфіденційна, таємна; 
4. відкрита, службова, конфіденційна; 
5. закрита, внутрішня; конфіденційна. 
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19. Загальна директива з протидії відмиванню грошей у приватному 
банківському секторі носять назву: 
1. Закони ФАТФ; 
2. Вольфсберзькі принципи; 
3. Базельські принципи; 
4. 40 Рекомендацій ФАТФ; 
5. 9 Рекомендацій ФАТФ. 
 
20. Органи фінансової розвідки – це: 
1. правоохоронні органи, що розслідують операції «відмивання грошей»; 
2. пункти централізації інформації про незвичайні або підозрілі фінансові 
операції; 
3. органи звинувачення, що розслідують операції «відмивання грошей»; 
4. іноземні органи фінансової розвідки, що розслідують операції «відмивання 
грошей»; 
5. фінансові заклади, що розслідують операції «відмивання грошей». 
 
21. ФАТФ – це: 
1. офшорна група банківських наглядів; 
2. Міжурядова група по боротьбі з відмиванням доходів в Західній Африці; 
3. Група з розробки фінансових заходів з відмивання грошей; 
4. Спеціальний експертний комітет Ради Європи по оцінці заходів у сфері 
боротьби з відмиванням доходів; 
5. Департамент фінансового моніторингу в Україні. 
 
22. Суб'єктами первинного фінансового моніторингу не є: 
1. банки, страхові та інші фінансові установи; 
2. платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрінгові та клірингові 
установи; 
3. товарні, фондові та інші біржі; 
4. центральні органи виконавчої влади та Національний банк України; 
5. інститути спільного інвестування. 
 
23. Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, якщо 
сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує: 
1. 90000 грн.; 
2. 83500 грн.; 
3. 80000 грн.; 
4. 91400 грн.; 
5. 70000 грн. 
 
24. Якщо співвідношення темпів росту заробітної плати та продуктивності 
праці 0,87, то банк відносно розрахункового показника кадрової безпеки 
перебуває у стані: 
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1. безпеки; 
2. небезпеки; 
3. ризику; 
4. загрози; 
5. фінансової стійкості. 
 
25. Якщо неявки па роботу без поважних причин складають 365 людино-днів; а 
фактично відпрацьований фонд робочого часу 561 людино-днів то коефіцієнт 
трудової дисципліни складає: 
1. 0,472; 
2. 0,470; 
3. 0,532; 
4. 0,650; 
5. 0,578. 
 
26. Якщо коефіцієнт захищеності інформації складає 25,7%, то банк перебуває 
у стані: 
1. безпеки; 
2. небезпеки; 
3. ризику; 
4. загрози; 
5. фінансової стійкості. 
 
27. До легалізації (відмивання) доходів відносяться: 
1. дії, спрямовані на приховування чи маскування незаконного походження 
коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, 
джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, 
володіння або використання коштів або іншого майна, за умови усвідомлення 
особою, що вони були доходами; 
2. це сукупність заходів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з 
питань фінансового моніторингу з аналізу інформації щодо фінансових 
операцій, що надається суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а 
також заходів з перевірки такої інформації відповідно до законодавства України; 
3. діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу по виявленню, 
відповідно до цього Закону, фінансових операцій, що підлягають обов'язковому 
фінансовому моніторингу, та інших фінансових операцій, що можуть бути 
пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів. 
4. усі відповіді правильні; 
5. усі відповіді неправильні. 
 
28. Якщо судові справи, виграні в суді складають 1987 одиниць, а загальна 
кількість судових позовів банку становить 2568 одиниць, то банк за значенням 
коефіцієнта якості юридичних послуг перебуває у стані: 
1. безпеки; 
2. небезпеки; 



14 

3. ризику; 
4. загрози; 
5. фінансової стійкості. 
 
29. Якщо процентний дохід банку становить 25681 тис. грн., а збитки від 
штрафних санкцій 1568 тис. грн., то банк за значенням коефіцієнта платіжної 
дисципліни перебуває у стані: 
1. безпеки; 
2. небезпеки; 
3. ризику; 
4. загрози; 
5. фінансової стійкості. 
 
30. Банк відповідно до законодавства України зобов'язаний ідентифікувати: 
1. клієнтів, які відкривають рахунки в банку; 
2. клієнтів, які здійснюють операції, що підлягають фінансовому моніторингу; 
3. клієнтів, які здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що 
перевищує 50000 гривень, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті; 
4. осіб, які діють від імені зазначених клієнтів; 
5. усі відповіді правильні. 
 

ВАРІАНТ 2 
1. Трансферпрайсинг це: 
1. Зовнішньоторговельні операції із грою цін; 
2. Використання банківських рахунків іноземної або сумісної фірми; 
3. Депонування готівки на банківський рахунок фірми; 
4. Підставні компанії і помилкові кредити; 
5. «Відмивання» грошей через казино і лотереї. 
 
2. Група з розробки фінансових заходів з відмивання грошей це: 
1. це міжурядова організація, завданням якого є розробка і сприяння стратегії 
боротьби з відмиванням грошей як на національному, так і на міжнародному 
рівні; 
2. це державна організація, яка розробляє стратегії боротьби з відмиванням 
грошей міжнародному рівні; 
3. це концептуальні засади функціонування та практична діяльність, спрямована 
на забезпечення євразійської безпеки через багатосторонню дипломатію; 
4. це організація, яка здійснює формування та реалізацію Стратегії Базельських 
принципів з банківського нагляду; 
5. усі відповіді неправильні. 
 
3. Система фінансового моніторингу складається з наступних рівнів: 
1. банків та інші фінансові установи; 
2. платіжних організацій, членів платіжних систем, еквайрингових та 
клірингових установ; 
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3. первинного та державного; 
4. товарні, фондові та інші біржі; 
5. професійних учасники ринку цінних паперів та інститутів спільного 
інвестування. 
 
4. Виберіть ознаку, що можуть свідчити про здійснення легалізації (відмивання) 
грошей, отриманих злочинним шляхом, під час проведення операцій за 
кредитними договорами: 
1. разовий продаж (купівля) клієнтом великого пакета цінних паперів, що вільно 
не обертаються на організованому ринку, за цінами, істотно відмінних від 
ринкових, за умови, що клієнт не є професійним учасником ринку цінних 
паперів і цінні папери не передаються клієнту в погашення простроченої 
заборгованості контрагента перед клієнтом; 
2. регулярні операції з купівлі з подальшим продажом цінних паперів, що не 
мають котирування і не обертаються вільно на організованому ринку цінних 
паперів, за умови, що прибуток від реалізації цінних паперів спрямований на 
придбання високоліквідних цінних паперів, що вільно обертаються на 
організованому ринку; 
3. надання кредиту під заставу дорогоцінного каміння, увезеного на територію 
України, включаючи кредитування під заставу цих цінностей з розміщенням у 
сховищі кредитора, крім випадків кредитування підприємств, що здійснюють 
оброблення дорогоцінного каміння іноземного виробництва; 
4. одночасне виставляння клієнтом доручень на купівлю і продаж цінних паперів 
й інших фінансових інструментів за цінами, що мають помітне відхилення від 
поточних ринкових цін за аналогічними угодами; 
5. здійснення операцій, за яких один і той же самий фінансовий інструмент 
багато разів продається і потім викуповується під час проведення операцій з 
однією і тією ж стороною. 
 
5. Смерфінг це один з методів, який використовується на стадії: 
1. повернення «відмитих» грошей; 
2. використання «відмитих» грошей; 
3. розміщення; 
4. розшарування; 
5. інтеграція. 
 
6. Виділіть ознаку, яка може свідчити про здійснення легалізації (відмивання) 
грошей, отриманих злочинним шляхом, під час проведення операцій з готівкою і 
переказів грошових коштів: 
1. регулярне укладення клієнтом строкових угод або використання інших 
похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають 
поставки базового активу, за операціями з одним або кількома контрагентами, 
результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки клієнта. 
2. систематичне повне зняття клієнтом значних сум готівки в день її 
надходження на його рахунок; 
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3. разовий продаж (купівля) клієнтом великого пакета цінних паперів, що вільно 
не обертаються на організованому ринку, за цінами, істотно відмінних від 
ринкових, за умови, що клієнт не є професійним учасником ринку цінних 
паперів і цінні папери не передаються клієнту в погашення простроченої 
заборгованості контрагента перед клієнтом; 
4. регулярні операції з купівлі з подальшим продажом цінних паперів, що не 
мають котирування і не обертаються вільно на організованому ринку цінних 
паперів, за умови, що прибуток від реалізації цінних паперів спрямований на 
придбання високоліквідних цінних паперів, що вільно обертаються на 
організованому ринку; 
5. одночасне виставляння клієнтом доручень на купівлю і продаж цінних паперів 
й інших фінансових інструментів за цінами, що мають помітне відхилення від 
поточних ринкових цін за аналогічними угодами. 
 
7. Вольфсберзька група була заснована 11-ма найбільшими банками світу: 
1. у 2000 році; 
2. у 1980 році; 
3. у 2007 році; 
4. у 1961 році; 
5. у 1823 році. 
 
8. До загроз фінансовій безпеці банку не відносяться: 
1. низький рівень кваліфікації працівників; 
2. зовнішня експансія; 
3. незначний рівень надійності та капіталізації банківської системи; 
4. невідповідність діяльності банківських установ вимогам щодо обслуговування 
реального сектору економіки і населення; 
5. ризикованість кредитної політики комерційних банків та недосконалість їх 
відсоткової політики. 
 
9. З метою забезпечення безпеки банківської системи необхідно: 
1. вирішувати завдання щодо підвищення рівня капіталізації банківської 
системи, зміцнення і поліпшення її ресурсної бази, підтримувати 
збалансованість темпів зростання кредитного портфеля з темпами капіталізації; 
2. активізувати механізми і удосконалити форми сполучення капіталів 
комерційних банків і промислових підприємств; 
3. забезпечити впровадження сучасних систем управління фінансами 
підприємств з боку комерційних банків, у тому числі обслуговування конкретної 
інвестиційної програми підприємства; 
4. правильні відповіді а, б, в; 
5. правильні відповіді а та в. 
 
10. Якщо розрахований індикатор безпеки банку складає 0, 756, то банк 
перебуває у стані: 
1. безпеки; 
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2. небезпеки; 
3. ризику; 
4. загрози; 
5. фінансової стійкості. 
 
11. Якщо розрахований індикатор безпеки банку складає 0, 152, то банк 
перебуває у стані: 
1. безпеки; 
2. небезпеки; 
3. ризику; 
4. загрози; 
5. фінансової стійкості. 
 
12. До ознак, що свідчать про можливе здійснення легалізації (відмивання) 
грошей, отриманих злочинним шляхом, під час проведення міжнародних 
розрахунків не належать: 
1. сплата резидентом нерезиденту неустойки (пені, штрафу) за невиконання 
договору поставки товарів (виконання робіт, надання послуг) або за порушення 
умов договору, якщо розмір неустойки перевищує 10 % від суми непоставлених 
товарів (невиконаних робіт, ненаданих послуг). 
2. використання клієнтом міжнародних форм розрахунків, що не відповідають 
характеру основної діяльності клієнта (на основі даних про основну діяльність 
клієнта, що є в розпорядженні банку). 
3. інформація, що зазначена в заяві клієнта про надання кредиту, не відповідає 
відомостям і документам, отриманим під час проведення переговорів від 
представників клієнта. 
4. у договорі (контракті) передбачені експорт резидентом товарів (робіт, послуг, 
результатів інтелектуальної діяльності) або платежі за імпортом товарів (робіт, 
послуг, результатів інтелектуальної діяльності) на користь нерезидентів, 
зареєстрованих у державах і на територіях, що надають пільговий податковий 
режим, або не співпрацюють з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з 
відмиванням грошей (FATF). 
5. товаросупровідні документи, що подані до банку за зовнішньоекономічними 
договорами (контрактами), за якими оформлені документи експортних 
(імпортних) операцій, не містять чіткого опису товарів, що є предметом 
зовнішньоекономічних контрактів. 
 
13. Метою кредитного моніторингу є: 
1. Виявлення ознак і обставин, які вказують на зміни умов виконання кредитної 
угоди і реалізації проекту позичальника, своєчасне вжиття заходів щодо 
повернення позичкових коштів. 
2. уникнення конфліктних ситуацій в колективах підприємства-позичальника, 
його керівництві, у відносинах позичальника з його партнерами і клієнтами та 
банком; 
3. суттєві зміни в структурі кредиту підприємства-позичальника, створення 
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дочірніх підприємств та заснування інших підприємств з переданням у їхню 
власність частки активів позичальника, зміни в кадровому забезпеченні, 
звільнення з роботи провідних фахівців та посадових осіб керівного складу; 
4. втрата позичальником кредитного договору клієнтів і партнерів, закриття 
філій, розпродаж майна; 
5. оцінка реалізації кредитної угоди та розрив на невизначений час кредитних 
договорів оренди. 
 
14. Ідентифікація особи з метою фінансового моніторингу не є обов'язковою у 
разі: 
1. здійснення фінансової операції особами, що раніше були ідентифіковані; 
2. укладення угод між банками, зареєстрованими в Україні; 
3. наявності свідоцтва про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності; 
4. правильна відповідь а та б; 
5. правильна відповідь а та в. 
 
15. Суб'єктами державного фінансового моніторингу є: 
1. банки, страхові та інші фінансові установи; 
2. платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрінгові та клірингові 
установи; 
3. товарні, фондові та інші біржі; 
4. центральні органи виконавчої влади та Національний банк України; 
5. інститути спільного інвестування. 
 
16. Якщо частка пролонгованих кредитів у кредитному портфелі складає 
43,2%, то банк перебуває у стані: 
1. безпеки; 
2. небезпеки; 
3. ризику; 
4. загрози; 
5. фінансової стійкості. 
 
17. Якщо коефіцієнт покриття проблемних кредитів створеними резервами 
складає 87,4%, то банк перебуває у стані: 
1. безпеки; 
2. небезпеки; 
3. ризику; 
4. загрози; 
5. фінансової стійкості. 
 
18. Якщо коефіцієнт захищеності інформації складає 23,2, то банк перебуває у 
стані: 
6. безпеки; 
7. небезпеки; 
8. ризику; 
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9. загрози; 
10. фінансової стійкості. 
 
19. Якщо чистий прибуток банку складає 987,6 тис.грн., а витрати на охорону 
бізнесу 123,4 тис. грн., то банк за значенням коефіцієнта захищеності майна 
та персоналу банку перебуває у стані: 
6. безпеки; 
7. небезпеки; 
8. ризику; 
9. загрози; 
10. фінансової стійкості. 
 
20. Якщо коефіцієнт надійності складає 3,2, то банк перебуває у стані: 
1. безпеки; 
2. небезпеки; 
3. ризику; 
4. загрози; 
5. фінансової стійкості. 
 
21. Якщо коефіцієнт фінансового важеля складає 3,2, то банк перебуває у 
стані: 
1. безпеки; 
2. небезпеки; 
3. ризику; 
4. загрози; 
5. фінансової стійкості. 
 
22. Якщо коефіцієнт співвідношення депозитів строкових та депозитів до 
запитання становить 1,2, то банк перебуває у стані: 
1. безпеки; 
2. небезпеки; 
3. ризику; 
4. загрози; 
5. фінансової стійкості. 
 
23. Якщо співвідношення статутного капіталу до балансового капіталу складає 
3,2%, то банк відносно розрахованого показника перебуває у стані: 
1. безпеки; 
2. небезпеки; 
3. ризику; 
4. загрози; 
5. фінансової стійкості. 
 
24. Якщо коефіцієнт концентрації власного капіталу 0,85, то банк відносно 
розрахункового показника фінансової безпеки перебуває у стані: 
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1. безпеки; 
2. небезпеки; 
3. ризику; 
4. загрози; 
5. фінансової стійкості. 
 
25. коефіцієнт залежності ресурсної бази від залучених міжбанківських 
кредитів: 
1. свідчить про фінансову залежність банку від зовнішніх джерел фінансування; 
2. свідчить про фінансову незалежність банку від зовнішніх джерел 
фінансування; 
3. свідчить про фінансову залежність банку від внутрішніх джерел 
фінансування; 
4. свідчить про фінансову незалежність банку від внутрішніх джерел 
фінансування; 
5. свідчить про фінансову залежність банку від зовнішніх джерел фінансування. 
 
26. Смерфінг це: 
1. структуризація операції з готівкою (техніка дроблення внесків); 
2. встановлення контролю над фінансовими установами; 
3. незаконне використання виключень із закону; 
4. використання кореспондентських відносин між банками; 
5. створення помилкового паперового (аудиторського) сліду. 
 
27. Виберіть ознаку, яка може свідчити про здійснення легалізації (відмивання) 
грошей, отриманих злочинним шляхом, під час проведення операцій з цінними 
паперами і похідними фінансовими інструментами: 
1. надання кредиту під забезпечення у вигляді гарантії банку-нерезидента на 
суму, що становить ціле число (100 тисяч, один мільйон і тощо), за умови 
відсутності очевидного зв'язку між місцем діяльності клієнта і його контрагентів 
і місцезнаходженням гаранта особливо, якщо гарантія видається філією 
банку-нерезидента; 
2. регулярне укладення клієнтом строкових угод або використання інших 
похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають 
поставки базового активу, за операціями з одним або кількома контрагентами, 
результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки клієнта; 
3. інформація, що зазначена в заяві клієнта про надання кредиту, не відповідає 
відомостям і документам, отриманим під час проведення переговорів від 
представників клієнта; 
4. у погашення кредиту клієнта надходять кошти із незазначених клієнтом або 
невідомих джерел погашення; 
5. надання або отримання кредиту з процентною ставкою, що істотно перевищує 
середню процентну ставку за кредитами на внутрішньому і зовнішньому ринках. 
 
28. Ким була Вольфсберзька група була заснована у 2000 р.: 
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1. 11-ма найбільшими банками світу; 
2. органами Світової фінансової розвідки; 
3. органами ЄБРР; 
4. Організацією Інтерполу; 
5. ООН. 
 
29. Суб'єктами первинного фінансового моніторингу не є: 
6. банки, страхові та інші фінансові установи; 
7. платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрінгові та клірингові 
установи; 
8. товарні, фондові та інші біржі; 
9. центральні органи виконавчої влади та Національний банк України; 
10. інститути спільного інвестування. 
 
30. До найважливіших індикаторів фінансової безпеки банківської системи не 
відноситься: 
1. рівень капіталізації банків; 
2. адекватність регулятивного капіталу; 
3. співвідношення активів банківської системи до ВВП; 
4. витрати на інноваційний розвиток банківської системи до ВВП; 
5. показник обсягу вкладів населення стосовно ВВП. 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ: 

 
1. Пов’яжіть завдання та функції безпеки банківської справи. 
2. Вкажіть складові механізму забезпечення безпеки банку. 
3. Охарактеризуйте методи забезпечення безпеки банку. 
4. Охарактеризуйте інструменти забезпечення безпеки банку. 
5. Охарактеризуйте важелі забезпечення безпеки банку. 
6. Розкрийте предмет вивчення курсу безпека банківської справи. 
7. Вкажіть умови, необхідні для ефективного забезпечення безпеки 

банківської справи. 
8. Вкажіть основні принципи забезпечення безпеки банку. 
9. Розкрийте основні підходи до визначення сутності безпеки банку. 
10. Пов’яжіть основну мету та завдання безпеки банківської справи. 
11. Розкрийте зміст поняття ризик банку, загроза банку та небезпека банку. 
12. Наведіть основні класи негативних факторів впливу на стан безпеки 

банку. 
13. Вкажіть основні принципи забезпечення безпеки банку. 
14. Розкрийте основні підходи до визначення інтенсивності впливу 

негативних факторів впливу на стан безпеки банку. 
15. Розкрийте алгоритм процесу діагностики безпеки банку. 
16. Вкажіть складові системи діагностики безпеки банку відповідно до 

пропорцій «золотого поділу» 
17. Розкрийте формулу розрахунку показників стимуляторів та 
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дестимуляторів безпеки банку. 
18. Розкрийте особливості розрахунку показника безпеки банку. 
19. Роль і значення «місії банку» в стратегічному забезпеченні безпеки 

банківської установи. 
20. Сутність «стратегічного набору» банку та його призначення. 

Сформулюйте критерії формування «стратегічного набору». 
21. Наведіть приклади правових джерел гарантування безпеки банківської 

справи. 
22. Охарактеризуйте систему правового гарантування безпеки банку. 
23. Проаналізуйте показники оцінки рівня правової безпеки банку. 
24. Побудуйте управлінську систему забезпечення безпеки банку. 
25. Наведіть структурно-логічну модель організації забезпечення безпеки 

банку. 
26. Принципи формування організаційної структури служби безпеки 

банку. 
27. Вимоги законодавства щодо забезпечення захисту інформації, що 

становить банківську таємницю. 
28. Підстави та порядок розкриття банківської таємниці ДКФМ України та 

іншим органам державної влади. 
29. Збиток від атаки та ймовірність її виникнення. 
30. Складіть таблицю ризиків інформаційної безпеки фінансово-кредитної 

установи. 
31. Схарактеризувати пасивну політику менеджменту кадрової безпеки 

банку. 
32. Дати характеристику реактивній політиці менеджменту кадрової 

безпеки банку. 
33. Охарактеризувати превентивну політику менеджменту кадрової 

безпеки банку. 
34. Дати характеристики підтипів активної політики менеджменту 

кадрової безпеки банку. 
35. Наведіть основні риси і зміст фінансових інтересів банку. 
36. Наведіть і охарактеризуйте рівні оцінки фінансової безпеки банку. 
37. Наведіть функціональну структуру механізму забезпечення управління 

фінансової безпеки банку. 
38. Наведіть алгоритм забезпечення фінансової безпеки банку. 
39. Охорона та режим в банку. Класифікація об'єктів охорони безпеки 

банку. 
40. Охарактеризуйте розгортки «кубика безпеки банку». 
41. Наведіть співвідношення рентабельності захисних заходів і збитку від 

реалізації ризиків, загроз та небезпек у часі. 
42. Ринкова безпека банку, відмінність від економічної безпеки банку. 
43. Охарактеризуйте значення і будову матриці ринкової безпеки банку.  
44. Розкрийте порядок побудови матриці ринкової безпеки банку.  
45. Сформуйте основну мету та завдання діагностики безпеки банківської 

справи. 
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46. Сутність недобросовісної конкуренції та промислового шпигунства, їх 
прояв у банках. 

47. Система запобігання та протидії «відмивання» доходів, отриманих 
злочинним шляхом та фінансування тероризму України (суб'єкти системи, їх 
права, завдання та відповідальність). 

48. «Відмивання» доходів, отриманих злочинним шляхом: поняття, 
історія. Історія боротьби з «відмиванням» доходів, отриманих злочинним 
шляхом. 

49. Типології «відмивання» грошей за класифікацією ФАТФ. 
50. Огляд міжнародного та національного законодавства щодо протидії 

легалізації «відмивання» доходів, отриманих злочинним шляхом та 
фінансування тероризму. 

51. Міжнародні організації щодо забезпечення протидії легалізації 
«відмивання» доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування 
тероризму. 

52. Дати визначення Статусу і функції FATF. Значення «Чорного списку» 
FATF, або некооперативних країн і територій. 

53. Необхідність створення Регіональних органів протидії «відмиванню» 
брудних грошей. 

54. Діяльність Базельського комітету з банківського нагляду у протидії 
відмивання грошей.  

55. Розкрийте принципи Вольфсберзької групи. 
56. Розкрийте діяльність Спеціального комітету експертів Ради Європи з 

взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму 
MONEYVAL. 

57. Історія створення офшорної групи банківського нагляду. 
58. Визначте особливості та пріоритети діяльності групи Егмонт.  
59. Розкрийте сутність критеріїв, які зустрічаються в міжнародній 

практиці, розроблених групою Егмонт. 
60. Сутність та завдання фінансового моніторингу. 
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