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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
У сучасних умовах одну з найважливіших ролей у стимулюванні 

відтворювальних процесів в економіці відіграє безпека банків як головне 
джерело забезпечення нормального функціонування банківської системи та 
поточної господарської діяльності підприємств незалежно від форми власності 
та сфери господарювання. 

Безпека підприємницької діяльності є однією із головних умов успішного 
функціонування бізнесу не тільки в Україні, а й у всьому світі. Практично немає 
жодної країни, де б цій проблемі не приділялась певна увага. Особливо гостро 
вона постає в країнах, де ринкові механізми перебувають у стадії розвитку. У цей 
період дуже частими є різні кризи політичного, економічного, соціального 
характеру, недосконалим стає законодавство, значно відстає від реалій життя 
менталітет населення. 

Усе це є підґрунтям для виникнення різних небезпечних явищ у 
підприємництві – загроза його існуванню, недобросовісна конкуренція, 
зростання злочинності. За таких обставин правоохоронні органи не в змозі 
ефективно протистояти численним правопорушенням. Об'єктивно формується 
необхідність захисту особистості і бізнесу силами самих підприємців. І однією з 
основних умов існування та ефективності такого захисту є нормативно-правові 
заходи, які розробляє держава. Світова практика показує, що захист приватної 
власності і підприємницької діяльності на 70 % здійснюється саме на 
приватному рівні, тобто без монополії з боку держави. 

Отже, забезпечення безпеки бізнесу силами приватних органів і 
організацій є закономірним явищем у суспільстві з ринковими відносинами. 
Водночас безпека бізнесу є складовою частиною національної безпеки країни, їй 
належить відповідна роль у формуванні економічної та соціальної політики. З 
огляду на це безпека бізнесу набуває ознак самостійного виду діяльності і 
потребує відповідного правового статусу та регулювання. 

На сьогодні в українських банках склалася певна система безпеки їх 
діяльності, яку можна розглядати як стан стійкої життєдіяльності, за якого 
забезпечуються реалізація основних інтересів, пріоритетних цілей банків, захист 
від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів незалежно від умов їх 
функціонування. Основним критерієм ефективності безпеки банківської 
діяльності є стабільність фінансового і економічного стану банку. 

Метою безпеки банківської діяльності є усунення можливостей завдання 
банку збитків або упущення ним вигоди, забезпечення його ефективної 
діяльності та якісної реалізації операцій і угод. 

Досягнення мети безпеки банківської діяльності забезпечується 
виконанням таких завдань: 

профілактика та запобігання правопорушенням і злочинним посяганням 
на власність, персонал та імідж банку; 

своєчасне виявлення реальних і потенційних загроз банку, проведення 
заходів щодо їх нейтралізації; 
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оперативне виявлення змін і негативних тенденцій у сферах діяльності, 
інтересів та інформаційної уваги банку, своєчасне реагування елементів його 
структури на них; 

виявлення та формування умов, сприятливих для реалізації банком своїх 
інтересів; 

виховання та навчання персоналу банку з питань безпеки; 
послаблення шкідливих наслідків від акцій конкурентів або злочинців із 

підриву безпеки банку; 
збереження і ефективне використання фінансових, матеріальних та 

інформаційних ресурсів банку. 
Сприймаючи безпеку банківської діяльності як багатогранну систему 

захисту інтересів банку, можна визначити її основні види, під якими розуміють 
сукупність заходів єдиної спрямованості, що здійснюються у межах відповідної 
групи завдань безпеки. 

Надійність та ефективність банківської діяльності забезпечуються через 
реалізацію відповідних вимог до системи безпеки банку (безперервність, 
плановість, конкретність, активність, універсальність та комплексність). 

Сили безпеки керуються у своїй діяльності відповідними принципами, в 
основу яких покладено принцип законності. Останній передбачає, що заходи, які 
здійснюються в необхідних для забезпечення безпеки банківської діяльності 
межах, ґрунтуються на чинному законодавстві України та визнаних 
міжнародних актах, постановах Кабінету Міністрів України, указах Президента 
України, нормативних актах Національного банку України, міністерств і 
відомств, нормативних документах місцевих органів влади та самого банку. 

Заходи безпеки банку реалізуються у формі охорони, режиму та 
інформаційно-аналітичного забезпечення його діяльності. Такі форми реалізації 
заходів безпеки у практичній діяльності банків найбільш характерні для 
банківського бізнесу і застосовуються практично всіма банками світу. 

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Безпека банківської 
діяльності» студенти знайомляться з принципами і підходами до питань безпеки 
банківської діяльності, використовуючи при цьому знання, отримані в процесі 
вивчення дисциплін «Конституційне право», «Адміністративне право», 
«Цивільне право», «Фінансове право», та ін. 

Мета навчальної дисципліни - дати студентам базові знання для 
поглибленого вивчення теорії і практики безпеки банківської діяльності. 

Завдання полягає у формуванні теоретичних знань та практичних умінь у 
сфері положень теорії права, забезпечення та набуття наступних 
компетентностей: 

Загальні компетентності: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу.  
ЗК 2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях.  
ЗК 3. Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність.  
ЗК 4. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, 
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природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі.  
ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, 

добре володіти правничою термінологією.  
ЗК 7. Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних 

джерел, оцінка її достовірності, використання сучасних інформаційних 
технологій і баз даних.  

ЗК 8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно 
формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, 
брати участь в аргументованій професійній дискусії.  

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та 

виправляти власні помилки.  
ЗК 11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також працювати у 
команді колег за фахом.  

ЗК 12. Здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати 
інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними 
інтересами.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
СК 4. Знання міжнародних стандартів прав людини.  
СК 8. Знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових 

інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, 
адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і 
цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне 
процесуальне право. 

СК 9. Навички реалізації та застосування норм матеріального і 
процесуального права.  

СК 10. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при 
моделюванні правових ситуацій.  

СК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 
факти.  

СК 12. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові 
позиції.  

СК 13. Здатність застосовувати юридичну аргументацію. 
СК 14. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і 

пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної 
невизначеності.  

СК 15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, 
розуміння їх правового характеру і значення.  

СК 16. Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих 
способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної 
етики. 

Предметом вивчення дисципліни є правові, організаційні, економічні 
питання, що виникають у процесі безпеки банківської діяльності. 

В результаті проведення лекцій (семінарів) студенти повинні  
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знати: 
- мету і завдання безпеки банківської діяльності;  
- види безпеки банківської діяльності та форми її організації; 
- основні системоутворюючі законодавчі акти щодо регламентування 

безпеки банківської діяльності в Україні; 
- правове забезпечення інформаційної безпеки банку; 
- правові основи охоронної діяльності в Україні; 
- досвід банків щодо створення власної нормативної бази з питань безпеки 

їх діяльності; 
- банківську і комерційну таємниці, організація їх захисту в банках; 
- конфіденційна інформація банків, організація її захисту; 
- доступ у банку до інформації з обмеженим доступом; 
- причини злочинності в банках, найбільш криміногенні операції банків;  
- банківське шахрайство, його суть та кваліфікація з точки зору 

кримінального права, заходи протидії;  
- профілактику злочинів у банках та запобігання їм. 
уміти: 
- будувати ефективну організаційну структуру банку для забезпечення 

його безпеки, визначати правове забезпечення інформаційної безпеки банку;  
- приймати рішення з питань правоохоронної діяльності в Україні; 
- розробляти організаційно-економічні заходи зміцнення економічної 

безпеки; 
- визначити відомості, які є банківською і комерційною таємницею, 

організувати їх захист у банках визначати доступ у банку до інформації з 
обмеженим доступом. 

 
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. 
 

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 
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8. Забезпечення безпеки банківської діяльності в Україні 
 

ЗМІСТ 
дисципліни 

«БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ 
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Тема 1. Теоретичні основи забезпечення безпеки банку 

Поняття та юридична сутність безпеки банку. Елементи системи безпеки 
банку, які охороняються нормативно-правовими актами. Еконо- мікоправова 
основа безпеки банківської діяльності. Суб'єкти безпеки банківської діяльності. 
Функції безпеки банківської діяльності. Види і форми безпеки банківської 
діяльності в Україні та за кордоном. Принципи та умови безпеки банківської 
діяльності. 

Література: [9; 11; 14; 17; 19; 26]. 
 

 
Тема 2. Нормативно-правові умови організації безпеки 

банківської діяльності в Україні 
Законодавство України, яке регулює діяльність банків. Регулювання 

безпеки банків. Фактори, що сприяють скоєнню правопорушень у банківської 
діяльності. Проблеми організаційно-управлінського характеру у банківської 
діяльності. Нормативно-правові проблеми у банківській діяльності. Загальна 
структура зловживань, скоєння яких можливе у сфері банківської діяльності. 
Нормативна база банків із безпеки їх діяльності. 

Тлумачення поняття комерційної таємниці. Поняття "конфіденційна 
інформація". Правовий режим захисту банківської таємниці. Обмеження на 
одержання інформації, яка становить банківську таємницю. Особливості режиму 
функціонування банківської й комерційної таємниці. Обов'язкові заходи банків 
із забезпечення захисту банківської таємниці. Перелік відомостей, що 
становлять комерційну таємницю. Відповідальність за зазіхання на таємниці 
банків. Визначення порядку захисту інформації й організація роботи з нею. 
Зобов'язання службовців банку про збереження комерційної таємниці, угоди про 
конфіденційність із клієнтами, партнерами й іншими суб'єктами, з якими банк 
вступає в правовідносини, пам'ятки, інструкції, заяви. 

Література: [12; 14; 17; 25; 34]. 
 

Тема 3. Захист банківських операцій від злочинних посягань 
Фактори, що сприяють скоєнню правопорушень у банківської діяльності. 

Скоєння правопорушень у банківської діяльності. Технологія виконання 
правопорушень у банківської діяльності. 

Основні причини, які створюють негативний результат кредитної 
діяльності. Система заходів безпеки кредитних операцій банків. Класифікація 
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заходів безпеки за строками розвитку кредитних взаємин банків із їхніми 
клієнтами. Основні критерії оцінки кредитоспроможності позичальників. 
Формування характеристики позичальника і його діяльності. Завдання перевірки 
представлених документів із погляду їх вірогідності. Установка відповідного 
ступеня ризику помилки вибору позичальника. Роль різних підрозділів банку на 
етапі підготовки до надання кредитів. Етап моніторингу кредитної угоди. Ціль 
кредитного моніторингу. Основні ознаки, які можуть вказувати на можливість 
виникнення проблем із поверненням кредитів. Робота банку з повернення боргу. 
Способи впливу на несумлінного позичальника й повернення кредитних боргів. 
Сутність безпеки роботи з акціями. Сутність безпеки роботи з векселями. 
Забезпечення безпеки валютних операцій банків. Боротьба з легалізацією 
(відмиванням) незаконно отриманих грошей. 

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 
Розкрадання грошових коштів вкладників шляхом їх повного або 

часткового не оприбуткування. Способи розкрадання кредитів. Розкрадання та 
супутні їм злочини, що здійснюються за допомогою платіжного доручення. 
Особливості розкрадання коштів посадовими особами. Розкрадання 
матеріальних або грошових коштів. Загальний огляд можливих способів 
зловживань із використанням акредитива та векселя. Юридична 
відповідальність за розкрадання та зловживання, що здійснюються 
безпосередньо у банківських установах. 

Погрози безпеки банків за походженням. Основні види шахрайського 
обману в банках. Зловживання службовим становищем працівників банків. 
Проникнення зловмисників до платіжних систем банків через інформаційні 
банківські системи. Способи й методи шахрайства, до яких належить здійснення 
операцій з так званими першокласними банківськими інструментами 
(гарантіями, акредитивами, чеками й ін.). Заходи кадрового характеру щодо 
захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз. Організаційно-технічні заходи щодо 
захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз. Інтелектуальні заходи, спрямовані на 
формування у працівників банківського патріотизму. 

Література: [8; 12; 15; 18; 22]. 
 

Тема 5. Безпека платіжних систем 
Учасники платіжних систем та їх функції. Переваги та недоліки існуючих 

механізмів розрахунків у платіжних системах. Фінансові та нефінансові ризики 
платіжних систем. Способи мінімізації фінансових ризиків у платіжних 
системах. Механізми захисту інформації в платіжних системах. 

Напрями забезпечення безпеки касових операцій: особливим 
устаткуванням приміщень банків, де проводяться такі операції, і робочих місць 
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співробітників банків, зайнятих у них; особливою поведінкою працівників 
банків при емісійно-касовій роботі. Обов'язки касира при здійсненні 
розрахунково-касових операцій. Положення НБУ "Про порядок емісії платіжних 
карток і здійснення операцій з їхнім застосуванням". Забезпечення безпеки 
роботи, пов'язаної з емісією карток. Дії банку, спрямовані на мінімізацію ризиків 
від операцій із платіжними картками. Забезпечення безпеки під час надання 
послуг по платіжних картках і роботи з заборгованістю клієнтів. 

Література: [5; 10; 18; 33; 38]. 
 

Тема 6. Сутність фінансово-економічної безпеки банку 
Визначення та функції фінансово-економічної безпеки банку. Основні 

складові фінансово-економічної безпеки банку, їх зміст. Інформаційна безпека 
банку. Забезпечення безпеки в роботі з персоналом банку. Дії установ банків в 
екстремальних умовах. Організація охорони і режиму банку. 

Закон України "Про захист від несумлінної конкуренції". Безпосередні дії, 
пов'язані з несумлінною конкуренцією (неправомірне використання чужих 
позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне використання товару 
іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; порівняльна 
реклама; дискредитація суб'єкта (підприємця); купівля-продаж товарів, 
виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом; заклик до 
бойкоту суб'єкта господарювання (підприємця); заклик постачальника до 
дискримінації покупця (замовника); заклик суб'єкта (підприємця) до розірвання 
договору з конкурентом; підкуп працівника постачальника або покупця 
(замовника); досягнення неправомірних переваг у конкуренції; неправомірне 
збирання, розголошення або заклик до розголошення й використання 
комерційної таємниці). Основні заходи, які використовуються для протидії 
несумлінній конкуренції (доскональне вивчення ринків і їх суб'єктів; вибір 
методів обігу із суб'єктами ринку, використання ділових зв'язків і партнерів для 
вироблення компромісних рішень із конкурентами; створення нормативної бази 
підприємств, банків, яка б регламентувала порядок взаємин їх персоналу із 
зовнішнім середовищем; визначення найбільш імовірних конкурентів і 
складання прогнозів розвитку взаємин із ними; включення в технології операцій 
і угод елементів їх захисту; ведення комерційної розвідки в середовищі 
конкурентів; періодичне публічне оголошення результатів своєї діяльності). 

Література: [2; 6; 9; 11; 36]. 
 

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

Організація комерційної розвідки. Структура інформаційно-аналітичної 
роботи банку. Основні функції і завдання структурно-аналітичного підрозділу. 
Інформаційні документи банку. Основні засоби і прийоми оцінки та аналізу 
стану фінансово-економічної безпеки. Побудова систем показників для оцінки і 
аналізу фінансово-економічної безпеки банківської установи. 

Первинна оцінка інформації на основі зіставлення її елементів з відомими 
моделями. Розподіл відбитої у вигляді предметів, подій, явищ інформації на 
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складові елементи. Об'єднання групи властивостей предмета, об'єкта у єдине 
ціле, створення моделей відомих об'єктів. Ідентифікація раніше невідомих 
об'єктів, явищ із уже відомими за якими-небудь загальними ознаками. Розгляд 
предмета, явища, елемента інформації у відриві від реальності. 

Література: [4; 5; 7; 8; 23]. 
 
Тема 8. Забезпечення безпеки банківської діяльності в Україні 

Використання норм права у боротьбі банків із недобросовісною 
конкуренцією. Забезпечення захисту таємниць банку шляхом використання 
законодавства та нормативних актів про інформацію. Аналіз злочинних посягань 
на власність банків і застосування норм банківського права для їх кваліфікації. 
Посягання на таємниці банків та протидії їм. Об'єктивні причини появи 
таємниць банку. 

Комплекс організаційних і спеціальних заходів, спрямованих на 
обмеження доступу, захист території, приміщень і об'єктів банку від 
протиправних зазіхань. Основні вимоги до обладнання входу. Структура 
банківських приміщень і їхній склад. Перелік необхідних приміщень касового 
вузла установи банку. Принцип створення послідовних рубежів безпеки, на яких 
погрози повинні бути вчасно виявлені. Основні принципи охорони. Кількісний 
склад сил охорони на один цілодобовий пост. 

Література: [4; 6; 18; 23; 36]. 
 

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. 
 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
Вимоги до виконання контрольної роботи полягають у тому, що виконана 

робота обов’язково повинна мати план за такою структурою: 
Вступ, де розкриваються роль і значення теми (обсягом до двох сторінок);  
Основна частина, з двох чи трьох питань. Розкриваючи питання, необхідно 

показати знання з теми, проаналізувати діючі норми права з використанням 
практичного досвіду, висловити конкретні особисті зауваження і рекомендації з 
досліджуваної теми. 

Окрема частина роботи — Висновки (обсягом до двох сторінок), де в 
стислій формі показати і по можливості обґрунтувати пропозиції та рекомендації 
з удосконалення чинного законодавства чи теоретичних положень за темою 
контрольної роботи. Наприкінці роботи необхідно подати список використаних 
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джерел, підписати її роботу, вказати дату виконання і в зазначені строки подати 
на перевірку. Титульна сторінка оформляється відповідно до вимог. 

Варіант контрольної роботи студенти вибирають за останньою цифрою 
своєї залікової книжки. 

 
Теми контрольних робіт: 

 
1. Види і форми організації безпеки банківської діяльності.  
2. Загальна структура зловживань, скоєння яких можливе у сфері 

банківської діяльності. 
3. Сили і засоби безпеки банківської діяльності. 
4. Зовнішні та внутрішні загрози банку, причини виникнення та 

характеристика.  
5. Організаційно-технічні заходи банку щодо захисту від зовнішніх та 

внутрішніх загроз. 
6. Забезпечення безпеки проведення в банку касових операцій.  
7. Сутність безпеки банку, її мета і завдання. 
8. Нормативна база банків із безпеки їх діяльності  
9. Об'єктивні причини появи таємниць банку. Посягання на таємниці 

банків та протидії їм 
10. Принципи та основні функції безпеки банківської діяльності 
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