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ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ
ІНДЗ здійснюється в межах годин, відведених для самостійної роботи
магістрантів, і передбачає виконання курсової роботи, яка завершує вивчення
курсу з комплексного забезпечення фінансово-економічної безпеки та сприяє
формуванню у магістрантів навичок самостійної дослідної роботи зі
спеціальною економічною літературою, статистичною інформацією, привчає
їх до осмисленого, творчого підходу до вивчення певного проблемного
питання, обґрунтуванню власної позиції і складанню мотивованих прогнозів.
Курсова робота за темами, приведеними нижче, виконується
магістрантом згідно з графіком самостійно за консультативною допомогою
викладача. Курсова робота складається з наступних частин: вступу, змісту,
трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
Склад, обсяг, термін виконання та оцінка курсової роботи з дисципліни
«Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки» наведені в
табл. 1.
Таблиця 1
Склад, обсяг, термін та оцінка виконання курсової роботи
з дисципліни «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки»
Модуль (розділ)

1
Складання плану
Критичний аналіз
літературних джерел
Розділ І. Теоретична
частина

Максимальна
кількість балів
за виконання
2
5
5

Розподіл
навчального
часу, годин
3
5
15

Термін
виконання

15

15

5 тиждень

4
1 тиждень
3 тиждень

1
2
3
4
Розділ ІІ. Аналітична
25
20
7 тиждень
частина
Розділ ІІІ. Проектна
20
25
11 тиждень
частина
Оформлення роботи
10
5
13 тиждень
Захист роботи
20
5
15 тиждень
Разом
100
90 / 3 кредити
Максимальна кількість залікових балів відповідає виконанню розділів
курсової роботи та їх захисту без помилок у встановлений термін.
Тематика курсових робіт
1. Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств в Україні.
2. Еволюція поняття «фінансово-економічна безпека підприємства».
3. Категорії та поняття управління фінансово-економічною безпекою
підприємства.
4. Поняття «ризик» та «загроза» в управлінні фінансово-економічною
безпекою підприємства.
5. Концепція розвитку та забезпечення фінансово-економічної безпеки
організації.
6. Інституційний підхід в управлінні фінансово-економічною безпекою
організації.
7. Надійність та ефективність системи управління фінансовоекономічною безпекою підприємства як об'єкт дослідження.
8. Управління розвитком підприємства на засадах фінансовоекономічної безпеки.
9. Стратегічні засади управління фінансово-економічною безпекою
підприємства.
10. Економічне обґрунтування системи управління фінансовоекономічною безпекою підприємства.
11.
Реорганізація
системи
фінансово-економічної
безпеки
підприємства.
12. Підходи до формування концепції фінансово-економічної безпеки
підприємства.
13.
Принципи
забезпечення
фінансово-економічної
безпеки
підприємства.
14. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства в
кризових ситуаціях.
15. Превентивний (упереджувальний) захист підприємств від
захоплення чи поглинання.
16. Захист підприємства від протиправного захоплення або
недружнього поглинання («антирейдерство»).
17. Організаційно-правові форми забезпечення фінансово-економічної
безпеки підприємства.
18. Оцінка надійності підприємства-партнера.
19. Аналіз фінансово-господарського стану неплатоспроможних
підприємств.

20.
Оцінювання
ризиків
фінансово-економічної
діяльності
підприємства.
21. Технологія перевірки платоспроможності партнерів.
22. Бенчмаркінг: вивчення товарів (послуг) конкурентів, прийомів і
методів їх роботи на ринку.
23. Маркетингові дослідження в системі фінансово-економічної
безпеки, визначення загроз та ризиків на ринках товарів чи послуг.
24. Роль ділової (корпоративної) розвідки в бізнесі.
25. Технологія виявлення негативних аспектів ділової репутації
компанії.
26. Бухгалтерський аудит, оптимізація витрат на службу безпеки
підприємства.
27. Захист економічних інтересів підприємства.
28. Організаційне забезпечення моніторингу фінансово-економічної
безпеки підприємства.
29. Закордонний досвід управління фінансово-економічною безпекою
підприємств.
30. Організаційно-правові особливості управління системою
фінансово-економічної безпеки підприємства.
31. Збереження комерційної таємниці або конспірація як елементи
безпеки.
32. Захист інтелектуальної власності підприємства.
33. Роль служби безпеки підприємства в проведенні маркетингової
розвідки.
34. Міжнародні стандарти забезпечення безпеки підприємства в
Україні.
35. Стандарти безпеки праці в Україні.
36. Тести на професійну придатність та порядок проведення тестування
на підприємстві.
37. Порядок звільнення працівника, персоналу підприємства.
38. Порядок придбання та використання майна підприємства.
39. Принципи організації об’єктів інфраструктури підприємства.
40. Правове регулювання застосування спецтехніки на підприємстві.
41. Шляхи розв’язання проблем розроблення стратегічного плану
підприємства.
42. Вплив загроз зовнішнього середовища на фінансове становище
підприємства.
43. Оцінювання сильних та слабких сторін внутрішньої фінансової
політики підприємця.
44. Сутність та необхідність стратегічного планування фінансовоекономічної безпеки в системі управління підприємством.
45. Обґрунтування портфелю стратегій підприємства.

