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І. ПРОГРАМА ОЛІМПІАДИ  

  

3 квітня 2019 р. – заїзд учасників (з 9 ºº), їх поселення  

3 квітня 2019 р. – проведення консультації з 17.00 до 18.00 год.  

 

Реєстрація учасників проводитиметься у холі Черкаського інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 4 квітня 2019 року з 9.00 до 

9.45 год. за адресою: м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 164. 

 

4 квітня 2019 р. – проведення Олімпіади з навчальної дисципліни 

«Фінансова безпека» (з 10.00 до 17.00 год., з перервою на обід). 

 

5 квітня 2019 р. – підведення підсумків, робота апеляційної комісії, 

нагородження переможців олімпіади (об 10 
оо

). 

 

  



ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ  

Наказом Міністерства освіти і науки «Про проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» № 1313 від 

28 листопада 2018 року Державний вищий навчальний заклад «Університет 

банківської справи» визначений базовим закладом для проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Фінансова 

безпека», що включена до Переліку навчальних дисциплін, базових закладів 

вищої освіти ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 н.р. 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 

«Фінансова безпека» серед здобувачів закладів вищої освіти України 

проводиться 3-5 квітня 2019 року на базі кафедри фінансів та банківської 

справи Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» між 

переможцями І етапу.  

  

2.1. Оргкомітет олімпіади  

Організаційний комітет олімпіади затверджений наказом ректора ДВНЗ 

«Університет банківської справи». Оргкомітет базового навчального закладу:  

 розробляє Положення про проведення Олімпіади з відповідної 

навчальної дисципліни на основі методичних рекомендацій щодо 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади;  

 розробляє програму заходів Олімпіади та забезпечує її проведення у 

термін, визначений наказом Міністерства освіти і науки України;  

 організовує зустріч, розміщення, харчування, культурно-пізнавальні 

заходи та від'їзд учасників;  

 організовує і проводить нагородження переможців;  

 складає звіт про проведення Олімпіади;  

 готує довідки-подання щодо відзначення активних організаторів 

Олімпіади;  



 сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової 

інформації та періодичній пресі.  

  

2.2. Журі олімпіади  

Склад журі Олімпіади, апеляційної та мандатної комісії затверджені 

наказом ректора ДВНЗ «Університет банківської справи».  

Кількість представників базового вищого навчального закладу не 

перевищує 50% від загальної кількості членів журі.  

Журі олімпіади:  

 розробляє конкурсні завдання та критерії оцінки їх виконання;  

 перевіряє роботи учасників і визначає переможців;  

 аналізує якість виконання здобувачами завдань, виявляє характерні 

помилки та оцінює рівень підготовки здобувачів до відповідної 

Олімпіади;  

 готує рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу з 

відповідної дисципліни, освітніх програм і спеціальностей;  

 готує збірники конкурсних завдань та методичні рекомендації для 

підготовки здобувачів до відповідної Олімпіади.  

  

2.3. Апеляційна комісія Олімпіади  

Апеляційна комісія розглядає звернення учасників Олімпіади щодо 

вирішення питань, пов’язаних з оцінюванням завдань. Під час розгляду 

апеляцій апеляційна комісія має право як підвищити оцінку з апеляційного 

питання (або залишити її без змін), так і понизити її у разі виявлення 

помилок, не помічених при початковій перевірці. Рішення апеляційної комісії 

враховується журі при визначенні загальної суми балів та підведенні 

підсумків Олімпіади.  

  



2.4. Мандатна комісія Олімпіади  

Мандатна комісія:  

– проводить реєстрацію учасників Олімпіади: перевіряє й визнає 

повноваження учасників, перевіряє відповідність і правильність 

представлених конкурсантами документів з даними анкети-заявки на участь 

(у випадку невідповідності останній не допускається до участі в Олімпіаді) 

або припиняє їх повноваження у разі порушення вимог;  

– на підставі реєстрації учасників формує їхній загальний список, видає 

учасникам в момент реєстрації програму Олімпіади та інші інформаційно-

методичні матеріали;  

– за необхідності, видає документи на розміщення в гуртожитку;  

– тиражує необхідну кількість затверджених завдань, зберігає їх як 

документи суворої звітності і видає їх учасникам (в присутності членів журі) 

в дні проведення Олімпіади;  

– розподіляє аудиторії, готує їх до виконання завдань, забезпечує їхнє 

необхідне обладнання та функціонування;  

– розміщує учасників в аудиторіях за номерами місць зазначених на 

бланках завдань, роздає бланки тестування і проводить інструктаж їх 

заповнення, записує на дошці час початку і кінця тестування;  

– забезпечує порядок і дисципліну в аудиторіях шляхом чергування;  

– збирає, шифрує й дешифрує роботи, дотримуючись збереження 

секретності шифру;  

– підраховує оцінки, отримані кожним учасником Олімпіади, і заносить 

їх до загального протоколу (зведених) результатів та передає його до 

оргкомітету на затвердження. Рішення мандатної комісії протоколюється й 

включається до звіту про Олімпіаду;  

– видає, за необхідності, копії протоколу учасникам Олімпіади. 



2.5. Учасники олімпіади  

До участі у ІІ етапі Олімпіади запрошуються по 3 переможці першого 

туру серед старших курсів від кожного закладу вищої освіти. Кількість 

здобувачів, які беруть участь в Олімпіаді, повинна бути не меншою ніж 

15 осіб у рівній кількості від кожного закладу вищої освіти. В Олімпіаді 

можуть брати участь здобувачі – громадяни зарубіжних країн (відкрита 

олімпіада). Умови їх участі узгоджуються з базовим закладу вищої освіти, 

відповідальним за проведення Олімпіади, і не повинні суперечити 

міждержавним та іншим угодам.  

  

2.6. Порядок нагородження учасників та організаторів Олімпіади  

Переможці ІІ етапу Олімпіади визначаються журі базового закладу 

вищої освіти та затверджуються наказом МОН України.  

Здобувачі, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку є 

переможцями II етапу Олімпіади та нагороджуються дипломами I, II, ІІІ 

ступенів відповідно. У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не 

видається.  

Дипломом І ступеня нагороджується Учасник, який набрав не менше 

80%, ІІ ступеня - 70%, ІІІ ступеня - 60% від максимально можливої сумарної 

кількості балів, що дорівнює 100%.  

При цьому кількість переможців не може перевищувати 10% від 

загальної кількості Учасників. У разі перевищення кількості переможців 

Оргкомітет залишає за собою право корегування їх кількості при підведенні 

остаточних підсумків Олімпіади.  

Дипломом I ступеня нагороджується один учасник. Якщо рівну 

кількість балів набрали декілька учасників, які претендують на нагородження 

дипломом І ступеня, між ними призначається додатковий тур.  



Учасники, які посіли ІV-VІ місця, а також за оригінальний, 

нестандартний розв`язок завдань Олімпіади нагороджуються грамотами 

оргкомітету базового вищого навчального закладу.  

Переможці Олімпіади мають право на участь у відповідній 

Міжнародній студентській олімпіаді.  

Організатори Олімпіади відзначаються Міністерством освіти і науки 

України, міністерствами та іншими органами виконавчої влади. 

 

ІІІ. Тематичний зміст для підготовки здобувачів вищої освіти до участі в 

ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Фінансова безпека» 

Тема 1. Концептуальні та організаційні основи фінансової безпеки 

Особливості зв’язків підприємства як суб’єкта фінансових відносин. 

Ієрархічна система економічної безпеки держави. Місце фінансової безпеки в 

системі забезпечення економічної безпеки держави та її рівні. Організаційно-

правові засади становлення та розвитку системи фінансової безпеки в 

Україні. Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави. 

Концепція, стратегія, політика і тактика забезпечення фінансової безпеки 

держави. Теоретичні основи формування системи управління фінансовою 

безпекою. Компонентний та структурний склад механізму управління 

фінансовою безпекою.  

 

Тема 2. Фінансова безпека підприємства 

Фінансова безпека підприємства: суть і передумови формування. 

Реалізація інтересів підприємства як основа забезпечення його економічної 

та фінансової безпеки. Загрози фінансовим інтересам підприємства. 

Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства. Критерії оцінки та 

проблеми забезпечення фінансової безпеки підприємства. Теоретико-

методологічні основи управління фінансовою безпекою підприємства. 

Класифікація і декомпозиція фінансової безпеки підприємства як об’єкта 

управління. Система інформаційного забезпечення управління фінансовою 



безпекою підприємства. Системи і методи аналізу фінансової безпеки. 

Системи і методи планування фінансової безпеки підприємства. Система 

контролінгу фінансової безпеки підприємства. 

 

Тема 3. Бюджетна безпека: теоретичні основи та практика 

забезпечення 

Бюджетна безпека як критерій ефективності бюджетної політики. 

Інформаційно-аналітичне та нормативне забезпечення бюджетної безпеки. 

Індикатори оцінки бюджетної безпеки держави (рівень перерозподілу ВВП 

через бюджет, структура доходів і видатків бюджету, рівень дефіциту 

бюджету, співвідношення у перерозподілі між державним і місцевими 

бюджетами). Класифікація основних загроз бюджетній безпеці держави. 

Прагматизм бюджетного дефіциту у контексті бюджетної безпеки держави: 

методи фінансування та способи подолання. Проблеми забезпечення 

бюджетної безпеки держави. Сучасний стан та ресурсне забезпечення 

фінансової безпеки суб’єктів господарювання у бюджетній сфері. 

 

Тема 4. Боргова безпека держави 

Поняття боргової безпеки держави, критерії та система індикаторів її 

оцінки. Поняття про загальну платоспроможність та ліквідність. Мінімальна 

стандартна модель Світового банку для оцінки боргової безпеки держави. 

Нова методологія оцінки боргової безпеки держави. Боргова безпека 

України: критерії оцінки та проблеми забезпечення. Розрахунок та аналіз 

впливу нетто-боргових виплат на зведений бюджет України. Урегулювання 

світової кризи заборгованості: дефолти суверенних боржників та 

забезпечення фінансової безпеки держави. Реструктуризація зовнішньої 

заборгованості у рамках Паризького клубу офіційних кредиторів та 

Лондонського клубу приватних кредиторів. Стабілізаційні програми МВФ. 

Кельнська ініціатива. Пакети надзвичайних заходів і механізми 

«міжнародного кредитора останньої інстанції». 



Тема 5. Валютна безпека держави 

Валютна безпека як складова фінансової безпеки: суть, критерії та 

індикатори оцінки. Поняття про валютну безпеку держави, валютну безпеку 

суб’єктів господарювання і валютну безпеку громадян. Стійкість і 

конвертованість національної валюти як невід’ємні складові фінансової 

безпеки держави, суб’єктів господарювання, громадян. Валютне 

законодавство, обґрунтована валютна стратегія, ефективна валютна політика, 

функціональний валютний ринок у контексті забезпечення валютної безпеки 

держави. Поняття про загрози валютній безпеці держави. Систематизація та 

класифікація загроз валютній безпеці держави. 

 

Тема 6. Інвестиційна складова фінансової безпеки 

Сутність інвестиційної безпеки. Формування системи 

інвестиційної безпеки держави та механізм її забезпечення. Критерії та 

індикатори оцінки інвестиційної безпеки держави.  

Інвестиційний клімат та інвестиційний рейтинг: вплив на 

інвестиційну безпеку держави. Загрози інвестиційній безпеці держави та 

страхування інвестиційних ризиків. Поняття інвестиційного ризику та 

страхування інвестиційних ризиків. Інвестиційно-інноваційна стратегія 

розвитку України. 

 

Тема 7. Фінансова безпека банківської системи та банківської 

діяльності 

Безпека банківської системи як складова національної безпеки 

держави, її роль у формуванні фінансової та економічної політики держави. 

Особливості забезпечення безпеки банківської системи України. Політичні, 

економічні, соціальні фактори, що впливають на рівень фінансової безпеки 

банківської діяльності. Систематизація загроз банківській системі України. 

Грошово-кредитна безпека. 



Інформаційно-аналітичне та нормативне забезпечення безпеки 

суб’єктів банківської сфери. Індикатори та критерії забезпечення безпеки 

банківської діяльності. Банківська таємниця і її захист. Управління 

банківською діяльністю у контексті забезпечення фінансової безпеки. 

Сучасний стан та ресурсне забезпечення фінансової безпеки суб’єктів у 

банківській сфері. 

 

Тема 8. Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів фондового 

ринку 

Сутність інвестиційної безпеки. Формування системи інвестиційної 

безпеки держави та механізм її забезпечення. Інформаційно-аналітичне та 

нормативне забезпечення фінансової безпеки фондового ринку. Критерії та 

індикатори оцінки інвестиційної безпеки держави. Сучасний стан фінансової 

безпеки фондового ринку України. 

 

Тема 9. Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів небанківської 

фінансової сфери 

Загальна характеристика небанківського фінансового сектору. Місце 

безпеки небанківського фінансового сектору в національній безпеці України. 

Сутність інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової безпеки 

суб’єктів небанківської сфери. Організаційно-методичне забезпечення 

фінансової безпеки суб’єктів небанківського фінансового сектору. Вплив 

державного регулювання на фінансову безпеку суб’єктів небанківського 

фінансового сектору та її нормативне забезпечення. Ресурсне забезпечення 

фінансової безпеки суб’єктів небанківського фінансового сектору. 

 

  



IV. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ЗАВДАНЬ ОЛІМПІАДИ  

Завдання для проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 

дисципліни «Фінансова безпека» охоплюють комп’ютерне тестування, 

ситуаційне завдання (кейс), теоретичне питання творчого характеру, логіко-

орієнтоване завдання з концептуальних питань та організаційних основ 

фінансової безпеки, бюджетної, боргової, валютної та інвестиційної безпеки, 

фінансової безпеки підприємства, фінансової безпеки банківської системи та 

банківської діяльності, забезпечення фінансової безпеки суб’єктів 

небанківської сфери та фондового ринку.  

Завдання на олімпіаду розробляється в одному варіанті.  

 

4.1. Правила оформлення робіт  

На початку проведення олімпіади кожен учасник отримує: 

- завдання, яке потрібно виконати; 

- аркуш письмової роботи для розв’язання задач; 

- чернетку. 

Тестові завдання виконуються з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій в обчислювальних центрах університету. 

Розв’язання задач здійснюється на аркушах письмової роботи. 

Для додаткових розрахунків учасник використовує чернетку. При 

перевірці виконаних робіт чернетки до уваги не беруться. 

Після виконання робіт кожній із них мандатною комісією 

присвоюється особистий шифр. 

На аркушах письмової роботи жодних поміток робити не дозволяється! 

У разі наявності поміток, робота членами журі не розглядається. 

Забороняється: 

1. Під час проведення олімпіади залишати аудиторію до перерви. 

2. Користуватися мобільним телефоном. 

3. Розмовляти. 



 4.2. Критерії оцінювання завдань  

 

Максимальна кількість балів учасника за виконання завдань олімпіади 

складає 100 балів (тестові завдання – 15 балів; письмове теоретичне питання 

творчого характеру – 15 балів; логіко-орієнтоване завдання – 30 балів; кейс – 

40 балів).  

Складові оцінювання: 

1. Комп’ютерне тестування. Правильна відповідь на кожне тестове 

завдання оцінюється у 0,5 бали. Максимальна кількість балів за виконання 

тестових завдань – 15 балів. Тестові завдання передбачають чотири варіанти 

відповідей, один із яких – вірний.  

2. Теоретичне питання творчого характеру оцінюється за такими 

критеріями:  

- знання економічної ситуації – 5 балів; 

- змістовність та логіка викладення – 10 балів. 

3. Ситуаційне завдання (кейс) оцінюється у 40 балів. Передбачає 

проведення розрахунків, знання теоретичних та практичних аспектів, 

формулювання розширених та обґрунтованих висновків. 

4. Логіко-орієнтоване завдання оцінюється у 30 балів.  

  

V. ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ 

 

5.1. Типові завдання комп’ютерного тестування: 

1. У перекладі з грецької термін «безпека» означає: 

а) стійкість і стабільність; 

б) володіти ситуацією; 

в) захист національних інтересів; 

г) забезпечувати незалежність. 

 



2. Фінансова безпека держави – це: 

а) виключно стан захищеності всіх рівнів державної 

адміністративно-політичної вертикалі країни від небезпечних дій; 

б) здатність підтримувати послідовну реалізацію національних 

інтересів, стійку боєздатність військових сил держави, нормальні 

умови життєдіяльності населення; 

в) спроможність держави самостійно виробляти й здійснювати 

власну економічну політику, а також визначати та реалізовувати 

власні національні інтереси; 

г) захищеність фінансових інтересів суб’єктів господарювання на 

усіх рівнях фінансових відносин; забезпеченість домашніх 

господарств, підприємств, організацій і установ, регіонів, галузей, 

секторів економіки, держави фінансовими ресурсами, достатніми 

для задоволення їх потреб і виконання існуючих зобов’язань.  

 

3. До складу фінансової безпеки країни НЕ входить: 

а) безпека грошово-кредитного сектора; 

б) безпека банківського сектора; 

в) економічна безпека країни; 

г) безпека сектора підприємництва. 

 

4. Ситуація, за якої підприємство-боржник не задовольнило вимог 

кредиторів та зобов’язань перед бюджетом у повному обсязі, за 

наявності у нього на це можливості, може бути визначена як: 

а) платоспроможність; 

б) неплатоспроможність; 

в) фіктивне банкрутство; 

г) приховування банкрутства. 

  



5. Яке з наведених визначень розкриває зміст фінансової безпеки 

підприємства? (визначення представлені у розрізі різних об’єктів) 

а) захищеність від негативного впливу зовнішнього середовища, 

його здатність протистояти несприятливому зовнішньому впливу, а 

також швидко реагувати на різноманітні загрози; 

б) фінансова самостійність (автономія), яка в першу чергу 

проявляється у здійсненні контролю над ресурсами і визначається 

можливостями найбільш повно використовувати конкурентні 

переваги; 

в) такий стан життєдіяльності, при якому забезпечується правовий 

та економічний захист життєвих інтересів, дотримуються 

конституційні права, забезпечується гідний і якісний рівень життя 

незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз; 

г) стан забезпечення платоспроможності з урахуванням балансу 

доходів і видатків відповідних бюджетів та ефективності 

використання цих коштів. 

 

6. Які види зовнішніх загроз впливають на рівень фінансової безпеки 

банків? 

а) розбалансованість активів і пасивів банку; 

б) активність ринку платіжних карток; 

в) якість корпоративного управління; 

г) нормативне регулювання та нагляд за діяльністю банків. 

 

7. Кількісним індикатором оцінки бюджетної безпеки країни є: 

а) відношення дефіциту/профіциту державного бюджету до ВВП; 

б) відношення обсягу валового зовнішнього боргу до ВВП; 

в) активність використання податкових пільг; 

г) рівень доларизації грошової маси. 

 



8. До заходів із забезпечення боргової безпеки держави відноситься: 

а) досягнення економічної прийнятності та обґрунтованості рівня і 

темпів зростання державного боргу та можливості його 

обслуговування; 

б) недопущення перевищення максимального значення показника 

«співвідношення дефіциту державного бюджету до прогнозного 

номінального обсягу ВВП на відповідний рік»; 

в) дотримання гарантії захищеності життєво важливих інтересів 

окремо взятих суб’єктів підприємницької діяльності та 

підприємництва загалом від внутрішніх і зовнішніх загроз; 

г) оптимальне задоволення поточних інвестиційних потреб 

національної економіки за обсягом і структурою з урахуванням 

ефективного використання й повернення коштів, які інвестуються. 

 

9. Індикатором оцінки валютної безпеки країни є: 

а) ліміти валютної позиції; 

б) співвідношення кредитів в іноземній валюті до депозитів в  

іноземній валюті; 

в) валові міжнародні резерви країни; 

г) загальний обсяг вивезення фінансових ресурсів за межі країни. 

 

10. До прямого впливу Національного банку України на фінансову 

безпеку підприємств відноситься: 

а) значення облікової ставки Національного банку; 

б) значення процентної ставки Національного банку за кредитами 

«овернайт»; 

в) значення процентної ставки Національного банку за депозитними 

сертифікатами «овернайт»; 

г) економічні нормативи Національного банку. 



5.2. Типові ситуаційні завдання (кейс) 

ЗАВДАННЯ. Просимо Вас ознайомитися з описом економічної 

ситуації та розв’язати кейс. 

 

У 2019 році основним викликом для України залишатимуться суттєві 

виплати за державним та гарантованим державою боргом в іноземній валюті. 

Економічне зростання дещо уповільниться. У 2019 році ймовірним є 

погіршення умов торгівлі, додатковим фактором ризику є початок виборчого 

періоду. Водночас виконання нової програми співпраці з МВФ суттєво 

знизить ризики, пов’язані з рефінансуванням зовнішніх боргів. Тож загалом 

НБУ очікує, що макроекономічна динаміка не створюватиме відчутних 

проблем для банківської системи та реального сектору. 

Наразі, у реальному секторі триває зниження рентабельності, що 

розпочалося у ІІІ кварталі 2017 року. Найбільші галузеві ризики в металургії 

та виробництві олійножирових пов’язані зі зниженням світових цін на 

продукцію. Водночас у більшості галузей поступово зменшується частка 

непрацюючих кредитів. 

Найбільш суттєвими чинниками, що стримують розвиток підприємств, 

залишаються занадто високі ціни на енергоносії, а також сировину та 

матеріали. 

Головним рушієм зростання економіки у 2019 році залишатиметься 

приватне споживання домогосподарств, підтримуване збільшенням реальної 

заробітної плати та обсягів переказів з-за кордону. Підвищення доходів 

населення й надалі визначатиме приріст ВВП. 

Основні кількісні характеристики макроекономічного середовища 

України на початок 2019 року, які обумовлюють перспективи розвитку 

реального сектору економіки, такі: 

1) згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2019 рік» 

мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня становить 4173 грн на місяць; 



2) на підставі результатів опитування думки керівників підприємств 

України (здійснюється Національним банком України щоквартально) 78,6% 

респондентів вважають, що обмінний курс у наступні 12 місяців буде вищим 

ніж 29,00 грн/дол. США. Середнє значення обмінного курсу через 12 місяців 

відповідно до ділових очікувань економічних агентів реального сектору 

України – 29,99 грн/дол. США; 

3)  динаміка облікової ставки Національного банку подано у табл. 1; 

Таблиця 1 

Облікова ставка Національного банку України 

Період % річних 

2019   

з 31.01 18.0 

2018   

з 13.12 18.0 

з 25.10 18.0 

з 07.09 18.0 

з 13.07 17.5 

з 24.05 17.0 

з 12.04 17.0 

з 02.03 17.0 

з 26.01 16.0 

Джерело: Офіційне інтернет-представництво НБУ 

4) відповідно до Основ грошово-кредитної політики Національного 

банку України на 2019 рік очікуваний індекс споживчих цін становитиме: у 

березні – 5,75%; у червні – 5,5%; у вересні – 5,25%; у грудні – 5%. Станом на 

грудень 2018 року індекс споживчих цін, розрахований відносно грудня 2017 

року, становив 9,8%; 

5) динаміка середньої рентабельності реального сектору України подано 

на рис. 1; 

6) середня вартість короткострокових кредитів, наданих суб’єктам 

господарювання у національній валюті протягом січня 2019 року складає 

20% річних. 

 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=86476950&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=83337576&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=80181210&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=76236462&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=73392510&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=70161850&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=67651704&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65065720&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=62987152&cat_id=55838


 

Рис. 1. Динаміка середньої рентабельності реального сектору України 

протягом 2013-2018 років, % 

Джерело: Звіт з фінансової стабільності Національного банку України, грудень 2018. 

 

Підприємство «ХХХ» очікує щоквартально в середньому отримувати 

виручку від реалізації продукції в розмірі 492 тис. грн. Собівартість такого 

обсягу виробленої підприємством продукції щокварталу (без урахування 

відсотків за користування кредитом) складає 245 тис. грн. Витрати на 

реалізацію продукції за квартал становлять 15 тис. грн. Підприємство є 

платником ПДВ і пільг з податку на прибуток не має. Для реалізації цих 

планів підприємству необхідно залучити банківський кредит на суму 150 тис. 

грн. Також підприємство планує забезпечити чисту рентабельність за 

результатами фінансового року на рівні 6%. 

 

На основі поданої інформації необхідно: 

1. Обґрунтувати головні ризики для платоспроможності економічних 

агентів реального сектору економіки, ураховуючи вищенаведений 

опис макроекономічної ситуації. 

2. Систематизувати чинники, які, на вашу думку, впливатимуть на 

зростання/зниження вартості кредитів для економічних агентів 

реального сектору (заповнити табл. 2). 
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Таблиця 2 

Чинники впливу на очікувану динаміку вартості кредитів 

підприємствам України 

Чинники, що сприятимуть 

зниженню вартості кредитів 

Чинники, що сприятимуть 

підвищенню вартості кредитів 

  

  

  

  

 

3. Визначити максимально допустиму вартість кредиту, яка не порушує 

фінансової безпеки цього підприємства з позиції його 

платоспроможності (розрахувати рівень боргового навантаження на 

одиницю EBITDA) та рентабельності (розрахувати валову 

рентабельність, рентабельність за EBITDA та чисту 

рентабельність). 

4. Зробити розгорнутий висновок. 

 

5.3. Типові теоретичні питання творчого характеру 

 

ПИТАННЯ 1. На теперішній час частка держави у банківському секторі 

України складає 55%. Охарактеризуйте можливі наслідки (як позитивні, так і 

негативні) зазначеної ситуації з позиції  впливу на фінансову безпеку 

вітчизняного банківського сектору. 

 

ПИТАННЯ 2. Пояснити взаємозв’язок між залученістю банків у незаконну 

фінансову діяльність та фінансовою безпекою суб’єктів господарювання 

реального сектору економіки. Охарактеризувати зміст загроз фінансовій 

безпеці економічних агентів нефінансової сфери, розглядаючи останніх як 

клієнтів банків. 

 



ПИТАННЯ 3. Пояснити як інтерфейсна складова економічної безпеки 

підприємства впливає на рівень його фінансової безпеки? 

 

ПИТАННЯ 4. Пояснити характер впливу дотацій вирівнювання на соціально-

економічний розвиток регіонів та їх бюджетну безпеку? 

 

5.4. Типові логіко-орієнтовані завдання 

ЗАВДАННЯ 1. 

У таблиці подано перелік можливих проявів однієї з найбільш суттєвих 

внутрішніх загроз фінансовій безпеці банківських установ, пов’язаної зі 

зниженням якості кредитного портфелю. Відповідно до кожного із 

запропонованих напрямів прояву загрози необхідно заповнити колонки 3-5 

таблиці 1.1, а саме: 

- у колонці 3 зазначити показник/показники для оцінки рівня суттєвості 

певної загрози у розрізі її проявів. При виборі індикаторів оцінки 

віддавати перевагу нормативним вимогам Національного банку 

України, також зазначати критичне значення показників; 

- у колонці 4 лаконічно описати ті заходи банку, які здатні попередити 

критичне накопичення зазначених проявів (критичне з точки зору 

порушення фінансової безпеки банку); 

- у колонці 5 лаконічно описати превентивні заходи регулятора 

(насамперед, Національного банку України) щодо недопущення 

негативних наслідків прояву внутрішніх загроз (заходи описати у 

розрізі визначених проявів). 

  



Таблиця 1.1 

Внутрішні загрози фінансової безпеки банку та зміст превентивних 

заходів щодо їх попередження/мінімізації негативних наслідків 

ВНУТРІШНІ 

ЗАГРОЗИ 
Можливі прояви 

Індикатори 

оцінки ознак 

(проявів) 

внутрішніх 

загроз 

Зміст превентивних заходів 

щодо попередження 

накопичення внутрішніх 

загроз 

дії банку 
дії 

регулятора 

1 2 3 4 5 

Низька якість 

кредитного 

портфеля банку 

надмірні обсяги 

проблемних 

кредитів 

   

динамічне 

нарощення 

обсягів витрат на 

формування 

резервів 

   

незадовільна 

якість 

обслуговування 

кредитної 

заборгованості 

позичальниками 

   

незбалансованість 

параметрів 

кредитної 

політики банку 

   

 

ЗАВДАННЯ 2. 

 

За результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану 

суб’єктів підприємницької діяльності виявлено ознаки, які описані у 

табл. 2.1.  

Необхідно:  

- визначити тип неплатоспроможності підприємства на основі ознак 

його фінансового стану (заповнити колонку 3 таблиці 2.1);  

- вказати алгоритм розрахунку коефіцієнта покриття запасів та 

коефіцієнта забезпечення власними засобами; 



- зазначити, яку характеристику платоспроможності підприємства вони 

дозволяють оцінити; 

- описати управлінські заходи відновлення фінансової безпеки 

ппідприємств, які характеризуються описаними станами. 

Таблиця 2.1 

Характеристики фінансового стану підприємства 

№ 

з/п 
Ознаки платоспроможності підприємства 

Тип 

неплатоспроможності 

підприємства 

1 2 3 

1 Фінансовий стан підприємства у зв’язку з випадковим збігом 

обставин: 

1) обсягу наявних у нього коштів і високоліквідних активів 

тимчасово недостатньо для погашення поточного боргу, тобто, 

неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності виконати 

після настання встановленого строку їх сплати грошові 

зобов’язання перед кредиторами; 

2)недостатньо коштів для погашення поточного боргу із 

заробітної плати; 

3) недостатньо коштів для виконання зобов’язання щодо сплати 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, податків і зборів обов’язкових платежів. 

 

2 На початку і наприкінці звітного кварталу: 

1) обсягу наявних у нього коштів і високоліквідних активів 

тимчасово недостатньо для погашення поточного боргу, тобто, 

неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності виконати 

після настання встановленого строку їх сплати грошові 

зобов’язання перед кредиторами; 

2)недостатньо коштів для погашення поточного боргу із 

заробітної плати; 

3) недостатньо коштів для виконання зобов’язання щодо 

сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування, податків і зборів обов’язкових 

платежів) не інакше як через відновлення 

платоспроможності; 

4) коефіцієнт покриття запасів і коефіцієнт забезпечення 

власними засобами наприкінці звітного кварталу менші за 

їхні нормативні значення - 1,0 та 0,1 відповідно. 

 

3 За підсумками року: 

1) коефіцієнт покриття запасів менший за 1,0; 

2) підприємство не отримало прибутку. 

 

Варіанти типів неплатоспроможності підприємства: 

1. Критична неплатоспроможність. 

2. Надкритична неплатоспроможність. 

3. Поточна неплатоспроможність.  
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