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Підсумкова форма  

контролю: залік 

Предметом вивчення дисципліни є 

формування системи захисту банківської 

діяльності від протиправних посягань, 

забезпечення нормального функціонування 

банків і банківської системи 

Період навчання – 

3 курс , 5 семестр 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Банківська безпека” є надання студенту таких 

можливостей та переваг: уміння забезпечувати виконання необхідних заходів безпеки при роботі  в 

банках;  правильно і своєчасно визначати можливість наступу загроз банку та протиправних посягань 

на його власність, вживати необхідних заходів з метою протидії  їм;  організовувати дії банку в 

екстремальних умовах;  здійснювати заходи щодо захисту банків від недобросовісної конкуренції та 

протидії проявам промислового шпигунства в банках. 

БАНКІВСЬКА БЕЗПЕКА 



адаптивна та комунікативна 

здатність 

здатність використовувати 

знання в галузі інформатики, 

інформаційних та 

комунікаційних технологій 

соціальні та етичні 

зобов'язання 

здатність використовувати 

базові знання з управління та 

адміністрування 

креативність, здатність до 

системного мислення 

організаційна здатність. Здатність раціонально визначати та 

організовувати діяльність бізнес-одиниці, налагоджувати внутрішні і 

зовнішні комунікації, створювати можливості для розширення видів 

діяльності й умов постійного інноваційного розвитку 

здатність до здійснення регулювання. Здатність ефективно застосовувати 

адміністративні та директивні методи державного фінансового і 

банківського регулювання та нагляду, володіти методами і технологіями 

роботи на фінансовому, страховому, інвестиційному, фондовому ринку та 

ринку фінансових послуг 

пошукова та інтерпретаційна здатність. Здатність до пошуку, 

використання та інтерпретації інформації для вирішення прикладних 

і теоретичних завдань у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування 



  1. Основи безпеки банківської діяльності 

  2. Загрози банку 

  3. Недобросовісна конкуренція та промислове шпигунство в банках 

  4. Охорона і режим у банку 

  5. Інформаційна безпека банку 

  6. Економічна безпека банку 

  7. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності банку 

  8. Організація безпеки в роботі з персоналом банку 

  9. Дії банків в екстремальних умовах 

 10. Безпека особистості 

 11. Правові основи безпеки банківської діяльності 
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