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Методичні рекомендації містять загальні положення і порядок проведення ІІ 

етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019-2020 навчальному році 

здобувачів закладів вищої освіти з навчальної дисципліни «Фінансова 
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представлені для виконання учасниками олімпіади. 
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І. ПРОГРАМА ОЛІМПІАДИ  

  

1 квітня 2020 р. – заїзд учасників (з 9 ºº), їх поселення  

1 квітня 2020 р. – проведення консультації з 17.00 до 18.00 год.  

 

Реєстрація учасників проводитиметься у холі Черкаського інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 2 квітня 2020 року з 9.00 до 

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

 

2 квітня 2020 р. – проведення Олімпіади з навчальної дисципліни 

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

 

3 квітня 2020 р. – підведення підсумків, робота апеляційної комісії, 

нагородження переможців олімпіади (об 10 
оо

). 
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ  

Наказом Міністерства освіти і науки «Про проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році» № 1580 від 17 грудня 

2019 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 2019/2020 н.р. 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 

«Фінансова безпека» серед здобувачів закладів вищої освіти України 

проводиться 1-3 квітня 2020 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;  
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 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.  
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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. 
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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.  
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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 
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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». 
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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. 
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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. 
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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. 



14 
 

 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. 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. Логіко-орієнтоване завдання оцінюється у 30 балів.  

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

проведення розрахунків, знання теоретичних та практичних 

аспектів, формулювання розширених та обґрунтованих висновків. 

  

V. ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ 

 

5.1. Типові завдання комп’ютерного тестування: 

1. Суб'єкт господарювання має заборгованість перед державою. 

Який термін позовної давності щодо її стягнення має місце у цьому 

випадку? 

1) протягом року, наступного за тим, коли виникла заборгованість 

2) 3 роки 

3) 5 років 

4) позовна давність не поширюється на такий різновид заборгованості 
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2. Рівень ефективності використання суб’єктами підприємницької 

діяльності ресурсного забезпечення відноситься до базових критеріїв 

економічної і фінансової безпеки підприємств у межах складової: 

1) ефективність фінансово-господарської діяльності  

2) ефективність функціонування 

3) економічна незалежність 

4) здатність до розвитку 

 

3. Який етап забезпечення економічної безпеки спрямований на 

визначення фактичних значень її показників, їх відхилень від планових, 

виявлення причин виникнення цих відхилень та дослідження поля 

зовнішніх та внутрішніх загроз підприємства: 

1) стратегічне планування 

2) тактичне планування 

3) оперативне планування 

4) діагностика 
 

4. Безперервний, системний процес, перебіг якого передбачає, 

діагностику зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, 

планування, організацію та реалізацію заходів щодо підтримки 

стабільного функціонування підприємства у відповідності до його 

стратегічних, тактичних та поточних цілей, що досягається в першу 

чергу шляхом найбільш раціонального розподілу та використання 

ресурсів – це: 

1) управління економічною безпекою 

2) стратегія формування економічної безпеки 

3) організаційно-економічний механізм економічної системи 

4) забезпечення економічної безпеки підприємства 
 

5. Система прийомів, які використовуються у господарській 

діяльності як держави, так і підприємства для досягнення поставленої 

мети, тобто забезпечення економічної безпеки – це: 

1) економічні методи 

2) економічні важелі 

3) економічні інструменти 

4) економічний механізм 
 

6. Економічні загрози банку можуть бути реалізовані через: 

1) знищення, поломку, виведення з ладу та викрадення майна і коштів 

банку 

2) використання недосконалих технологій організації, ведення та 

управління банківським бізнесом, проведення актів недобросовісної 

конкуренції 
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3) корупцію, шахрайство, недобросовісну конкуренцію, використання 

неефективних технологій організації, ведення та управління банківським 

бізнесом 

4) немає правильної відповіді 

7. Спрощений режим нагляду за валютними операціями 

економічних агентів в Україні стосується: 

1) валютних операцій фізичних осіб 

2) валютних операцій економічних агентів державної форми власності 

3) дрібних валютних операцій на суми до 150 тис. грн (за виключенням 

дроблення) 

4) валютних операцій суб’єктів підприємницької діяльності з річним 

оборотом не більше 2 млн грн. 

 

8. До внутрішніх чинників впливу на інвестиційну безпеку країни 

відносяться: 

1) стан фондового ринку, стан банківської системи, технологічний 

рівень виробництва основних галузей економіки, ступінь зношеності 

основних виробничих фондів, розвиненість інституту страхування 

інвестиційних ризиків, грошово-кредитна політика центрального банку 

2) стан міжнародних ринків капіталів, банківського сектору, 

технологічний рівень виробництва основних галузей економіки, ступінь 

зношеності основних виробничих фондів 

3) стан фондового ринку, рівень глобальної фінансової стабільності, 

рівень розвиненості інституційних інвесторів 

4) грошово-кредитна політика центрального банку, інвестиційний 

клімат країни, стан міжнародних ринків капіталів, динаміка прямих 

іноземних інвестицій,  стан розвитку інституційних інвесторів  

 

9. Такі показники як індекс корупції, індекс економічної свободи, 

індекс глобальної конкурентоспроможності, індекс легкості ведення 

бізнесу застосовуються для оцінки інвестиційної безпеки за таким 

напрямом: 

1) інвестиційна активність 

2) інвестиційний клімат 

3) очікування інвесторів 

4) стан економічного розвитку 

 

10. Основними завданнями підрозділу безпеки банку щодо 

забезпечення його фінансової безпеки в аспекті надання кредитної 

послуги є: 

1) інформаційно-аналітичне дослідження позичальника 

2) перевірка факту наявності підприємства-позичальника і його 

кредитної історії 
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3) перевірка факту наявності підприємства-позичальника, його 

кредитної історії та предметів застави 

4) дослідження предметів і суб’єктів забезпечення повернення кредиту 
  



18 
 

5.2. Типове ситуаційне завдання (кейс) 

Просимо Вас ознайомитися з описом ситуації щодо державного боргу 

України та розв’язати ситуаційне завдання. 

Протягом звітного та попереднього років боргова безпека представлена 

наступними показниками (табл. 1): 

Таблиця 1 

Основні макропоказники економічного та соціального розвитку 

України 

№ 

з/п 

Найменування показника Дані за роками 

Попередній  Звітний 

1 Обсяг державного боргу, млрд. грн. 1833,7 1860,5 

2 Обсяг гарантованого боргу, млрд. 

грн. 

308,0 308,1 

3 Обсяг валового зовнішнього боргу, 

млн. доларів США 

116578,0 114710,0 

4 ВВП, млрд. грн. 2983,9 3558,7 

5 ВВП, млн. доларів США 112154,0 130832,0 

6 Кількість населення в Україні, тис. 

чол.  

42477 42269 

 

Частка боргу, номінованого в іноземній валюті, збільшилася з 69,9% до 

70,9%. 

Середньозважена дохідність розміщених на первинному ринку 

облігацій внутрішніх державних позик представлена в табл. 2: 

Таблиця 2 

Середньозважена дохідність облігацій внутрішніх державних 

позик, розміщених на первинному ринку протягом двох років 
№ 

з/п 

Найменування показника Дані за роками 

Попередній Звітний Грудень 

звітного 

1 ОВДП, номіновані у гривні, 

% 

10,5 17,8 20,0 

2 ОВДП, номіновані у доларах, 

% 

4,8 6,0 6,5 

3 ОВДП, номіновані у євро, % 4,0 4,2 4,5 

 

Середньозважена дохідність розміщених у звітному році 

довгострокових облігацій зовнішніх державних позик, за оцінкою Рахункової 
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палати, становила 9,5%, у попередньому році – 7,4%. При цьому дохідність 

короткострокових облігацій зовнішніх державних позик, виходячи із 

залучених у серпні 692,7 млн. дол. США і сплачених у листопаді 

714,5 млн. дол. США, перевищила 18%, що вдвічі більше середньозваженої 

дохідності негарантованих облігацій зовнішніх державних позик, що 

перебувають в обігу. Крім того, агенту з розміщення цих облігацій сплачено 

5 млн. дол. США.  

На основі поданої інформації необхідно: 

1. Дати оцінку основного показника боргової безпеки. 

2. Проаналізувати загальний обсяг державного та гарантованого 

державою боргу на кінець звітного року у розрахунку на одну особу. 

3. За допомогою індексів змінного та постійного складу дослідити 

динаміку загального обсягу державного та гарантованого державою боргу за 

минулий та звітний рік у розрахунку на одну особу. 

4. Оцінити ефективність витрат державного бюджету за 

короткостроковими запозиченнями. 

5. Оцінити вплив валютних ризиків на боргові зобов’язання держави.  

 

5.3. Типове теоретичне питання творчого характеру 

Національним банком України та урядом можуть бути прийняті наступні 

рішення: 

1) завищення середньорічного курсу національної валюти; 

2) стримування курсу національної валюти у запланованих межах. 

 

Необхідно вказати: 

1. Яким чином вплинуть на фінансову безпеку держави наведені 

рішення? 

2. Індикатори фінансової безпеки держави, на які вплинуть наведені 

рішення. 
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5.4. Типове логіко-орієнтоване завдання 

Фінансова безпека як економічна категорія включає в себе 

забезпечення та підтримку належного рівня ліквідності.  

У таблиці 1 подано перелік факторів, що надають можливість оцінити 

кількість ризику ліквідності та якість управління ризиком ліквідності. 

Таблиця 1 

Параметри для ризику ліквідності 

 

№ 

рядка 

Фактори оцінки 

 

1 Кількісні параметри ризику 

ліквідності 

Якість управління ризиком 

ліквідності 

1. Параметри ризику ліквідності 

становлять контрольовану загрозу для 

надходжень і капіталу. 

2. Позиція ліквідності є достатньою, 

але очікується незначний ризик для 

надходжень та капіталу. 

3. Банк може залучати 

кошти з помірним рівнем витрат (за 

середньою вартістю за порівняльною 

групою). 

4. Джерела залучення коштів є 

диверсифікованими, однак лише 

незначна кількість постачальників 

коштів має спільні інвестиційні цілі, 

строки та економічний вплив. 

5. Ризик для надходжень та капіталу 

є контрольованим. 

6. Існують угоди про надання 

допомоги з боку материнської 

компанії, але на практиці банк ще не 

звертався щодо такої допомоги. 

1. Положення, що затверджені 

відповідними органами банку згідно з 

принципами корпоративного 

управління, у достатній мірі доводять 

до відома працівників параметри 

управління ризиком ліквідності та 

розподіл обов'язків. Можуть мати 

місце  незначні недоліки. 

2. Керівництво повністю розуміє всі 

аспекти ризику ліквідності. 

3. Керівництво адекватно реагує на 

зміни ринкових умов  

4. Процеси управління ризиком 

ліквідності є адекватними. 

5. Управлінська інформація є 

загалом своєчасною, точною, повною і 

достовірною адекватними. 

6. Доступ до ринків фінансування 

належним чином оцінено і 

диверсифіковано. 

7. Плани заходів на випадок 

кризових обставин є ефективними і 

відповідним чином враховують 

вартість альтернативних джерел 

ліквідності. 

 

Необхідно: 

Відповідно до кожного із запропонованих напрямів прояву ризику 

ліквідності необхідно заповнити табл. 2, а саме: 

- у рядку 1 оцінити рівень ризику ліквідності (кількісних параметрів 

ризику ліквідності) за критеріями: незначний; помірний; значний; 

- у рядку 1 оцінити якість управління ризиком ліквідності за 

критеріями: висока; така, що потребує удосконалення; низька; 
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- у рядку 2 зробити висновок щодо сукупного ризику ліквідності за 

критеріями: низький; помірний; високий; 

- у рядку 3 вказати очікування напряму зміни ризику за критеріями: 

такий, що зменшується; стабільний; зростаючий; 

- у рядку 4 вказати фактори впливу на ліквідність банку, аналіз яких 

може допомогти менеджменту приймати рішення в межах системи оцінки 

ризиків. 
 

Таблиця 2 

Узагальнені висновки за результатами оцінки ризику ліквідності 

№ 

рядка 

Висновки за визначеними критеріями 

1 Кількість ризику ліквідності:  

вказати 

Якість управління ризиком 

ліквідності: вказати 

2 Сукупний ризик ліквідності: вказати 

3 Очікується, що напрям зміни ризику буде: вказати 

4 Фактори впливу на ліквідність банку: вказати 
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