
 

БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ ТА СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Мета, основні завдання та предмет дисципліни. 

Мета: формування системи знань в галузі забезпечення захисту банківської 

діяльності. 

Завдання: вивчення основних положень організації захисту і засобів 

забезпечення безпеки банківської діяльності; основних заходів захисту технологій 

банківського виробництва; ознайомлення з інформаційно-аналітичною роботою 

забезпечення безпеки банківської діяльності, особливістю захисту кредитних, 

валютних та інших операцій банків із профілактикою та попередженням 

правопорушень у банківських установах. 

Предмет: системи захисту та забезпечення безпеки банківської діяльності. 

2. Професійні компетенції. В процесі опанування дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває такі: 

загальні  компетентності: 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні. 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

- здатність приймати обґрунтовані рішення. 

- навички міжособистісної взаємодії. 

- здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

спеціальні (фахові)  компетентності: 

- здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами. 

- розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 

інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

- здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин. 

3. Тематичний план дисципліни. 

ТЕМА 1. «Безпека банківської та страхової діяльності» як навчальна 

дисципліна 

ТЕМА 2. Умови організації та стан безпеки банківської діяльності в Україні 

ТЕМА 3. Основи безпеки банківської діяльності 

ТЕМА 4. Загрози банківській діяльності 

ТЕМА 5. Недобросовісна конкуренція та промислове шпигунство в банках 

ТЕМА 6. Охорона і режим у банку 

ТЕМА 7. Інформаційна безпека банку 

ТЕМА 8. Інформаційне забезпечення діяльності банку 
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ТЕМА 9. Економічна безпека банку 

ТЕМА 10. Забезпечення безпеки банку в роботі з кадрами 

ТЕМА 11.  Дії установ банків в екстремальних умовах 

 

4. Дисципліна викладається кафедрою економічної кібернетики. 

5. Викладацький склад: викладач Липінська Т.В. 
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