НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ
АДМІРАЛА МАКАРОВА
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ МОРЯ
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА БЕЗПЕКИ
ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
Галузь знань
07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Спеціальність
073 МЕНЕДЖМЕНТ
Спеціалізація
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
«ТЕОРІЯ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ»
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1. ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1. Баланс інтересів як необхідна умова безпеки соціальних систем.
2. В чому полягає система правового регулювання національної безпеки
3. В чому полягає стратегія забезпечення економічної безпеки держави?
4. В чому полягає сутність моделювання як методу формування системи
безпеки
5. В чому полягає сутність та зміст управління функцією безпеки
організації
6. В чому полягає суть та значення соціальної безпеки держави
7. Визначте загрози національним інтересам і національній безпеці
України
8. Визначте мету функціонування та завдання системи забезпечення
інформаційної безпеки держави.
9. Визначте механізми безпекової діяльності: інформаційно-оперативні,
попереджувально-профілактичні, ліквідаційно-відновлювальні, їх сутність,
призначення та характеристика
10. Визначте основні елементи соціальної системи: наявність
корпоративних інтересів; наявність необхідних і достатніх компонентів та їх
взаємодія; ієрархія структури; взаємодія із зовнішнім середовищем; цілісність
11. Визначте основні загрози економічній безпеці України
12. Визначте основні загрози соціальній безпеці держави
13. Визначте основні суб’єкти безпекової діяльності соціальних
систем, дайте їм характеристику
14. Визначте основні форми загроз – економічна злочинність, її
сутність, зміст, механізми дії та зв’язок з іншими формами загроз
15. Визначте основні форми загроз – корупція, її сутність, зміст,

механізми дії та зв’язок з іншими формами загроз
16. Визначте основні форми загроз – надзвичайні ситуації, їх сутність,
зміст, механізми дії та зв’язок з іншими формами загроз
17. Визначте основні форми загроз – недобросовісна конкуренція, її
сутність, зміст, механізми дії та зв’язок з іншими формами загроз
18. Визначте основні форми загроз – тіньова економіка, її сутність,
зміст, механізми дії та зв’язок з іншими формами загроз
19. Визначте основні форми загроз: тіньова економіка, корупція,
економічна злочинність, недобросовісна конкуренція, надзвичайні ситуації, їх
сутність, зміст, механізми дії та зв’язок
20. Визначте роль корпоративної культури у життєдіяльності
соціальної системи.
21. Визначте сили безпекової діяльності, поясніть їх роль та основні
функції
22. Визначте сили та засоби забезпечення національної безпеки
України
23. Визначте систему забезпечення національної безпеки
24. Визначте складові технології управління функцією безпеки
організації: управлінські ролі, функції, методи
25. Визначте сутність економічної безпека держави
26. Визначте суть та значення енергетичної безпеки держави
27. Дайте відповідь на питання, як проводиться діагностика та
визначається рівень безпекової корпоративної культури
28. Дайте класифікацію загроз соціальній системі
29. Дайте характеристику внутрішнім елементам поняття «безпека
соціальної системи»: самодостатність, стійкість та їх характеристика
30. Дайте характеристику зовнішнім елементам поняття «безпека
соціальної системи»: безпека як діяльність, процес, функція соціальної
системи; безпека як філософія сучасного менеджменту; безпека як стан
соціальної системи, їх характеристика та взаємозв’язок
31. Дайте характеристику компонентам структури методології безпеки:
домінуючий безпековий світогляд, тип безпекового мислення, безпекові
парадигми, методика забезпечення безпеки, методи, методологічний підхід
32. Доведіть необхідність та окресліть основні напрямки регулювання
рівня безпеки
33. значте фактори впливу на енергетичну безпеку держави
34. Індикатори зовнішньоекономічної безпеки держави та їх порогові
значення
35. Механізм та режим функціонування системи безпеки організації:
повсякденний режим, режим підвищеної готовності, режим надзвичайного
(кризового) стану
36. Опишіть внутрішні змінні елементи соціальної системи: цілі,
структура, завдання, технологія і працівники, їх характеристика та вплив на
безпеку
37. Опишіть загальна структуру поняття «безпека соціальної системи»

та зв’язок між її внутрішніми й зовнішніми елементами
38. Опишіть необхідність формування знань з теорії і методології
безпеки соціальних систем
39. Опишіть об’єкти національної безпеки (людина, суспільство,
держава) та суб’єкти її забезпечення
40. Опишіть основні вимоги та алгоритм комплексної діагностики
безпеки організації
41. Опишіть основні структурні елементи безпекової корпоративної
культури: безпекова поведінка як норма у відносинах; безпекове мислення як
цінність, їх зміст та взаємозв’язок
42. Опишіть структуру категорії «безпека».
43. Опишіть структуру системи управління функцією безпеки
організації: керуюча, результуюча та забезпечувальна підсистеми, їх
повноваження та загальна характеристика
44. Основні індикатори демографічної безпеки держави: чисельність
населення і динаміка його змін; вікова структура та міграційні процеси
45. Основні індикатори стану економічної безпеки держави та їх
порогові значення
46. Основні показники енергетичної безпеки держави
47. Охарактеризуйте засоби безпеки: технічні, технологічні,
економічні, правові, інформаційні, організаційно-управлінські, службові
тварини, їх характеристика
48. Охарактеризуйте зміст управлінських ролей: міжособові
(керівництво), інформаційні (комунікації), прийняття рішень
49. Охарактеризуйте методичні підходи до діагностики безпеки
соціальної системи
50. Охарактеризуйте об’єкти безпеки соціальної системи: матеріальні
ресурси, фінансові ресурси, інформаційні ресурси з обмеженим доступом,
персонал, імідж соціальної системи, їх характеристика
51. Охарактеризуйте основні загрози енергетичній безпеці держави
(зовнішні та внутрішні)
52. Охарактеризуйте
рівні
методології:
технологічний,
концептуальний, організаційний, світоглядний
53. Охарактеризуйте різновиди безпеки організації.
54. Поясніть відмінності й зв’язок між поняттями: «ризик», «виклик»
«загроза», «небезпека» та їх вплив на життєдіяльність соціальної системи
55. Поясніть зовнішні фактори соціальної системи прямої і непрямої дії
та їх вплив на безпеку
56. Поясніть концепцію національної безпеки
57. Поясніть методи забезпечення безпеки: адміністративноорганізаційні, інформаційно-аналітичні, економічні, правові, технічні,
психологічні, їх характеристика
58. Поясніть методику діагностики ефективності безпекової діяльності
59. Поясніть методику діагностики загроз соціальній системі
60. Поясніть методику оцінка економічної безпеки держави

61. Поясніть методику оцінки соціальної безпеки України
62. Поясніть місце безпеки в життєдіяльності соціальних систем.
63. Поясніть політику держави щодо питання демографічної безпеки
країни
64. Поясніть поняття критерію оцінювання безпеки, граничного
показника безпеки, приведіть індикатори безпеки, поясніть їх сутність та
відмінності
65. Поясніть стратегію національної безпеки
66. Поясніть структуру системи безпеки організації, охарактеризуйте її
67. Поясніть сутність поняття «безпекової корпоративна культура» як
складової корпоративної культури
68. Поясніть сутність поняття «інтереси» та їх роль у життєдіяльності
соціальної системи та вплив на безпеку соціальної системи
69. Поясніть сутність поняття «соціальна система»
70. Поясніть сутність та зміст поняття «безпека соціальної системи»
71. Поясніть сутність та зміст поняття «діагностика безпеки
організації»
72. Поясніть сутність, зміст та підходи до визначення поняття «система
безпеки організації»
73. Поясніть сутність, зміст та структуру поняття «методологія
безпеки»
74. Поясніть суть демографічної безпеки держави
75. Поясніть суть державної політики забезпечення продовольчої
безпеки.
76. Поясніть суть та значення зовнішньоекономічної безпеки держави
77. Приведіть методику діагностики стану безпеки соціальної системи
78. Розкрийте основні принципи безпекової діяльності: правомірність,
системність, плановість, взаємодія, централізація управління, компетентність,
їх характеристика
79. Розкрийте сутність основних принципів забезпечення безпеки
України.
80. Розкрийте сутність та зазначте зміст категорії «безпека».
81. Розкрийте сутність та зміст безпекової діяльності
82. Розкрийте сутність, зміст та основні ознаки понять: «ризик»,
«виклик» «загроза», «небезпека»
83. Розкрийте сутність, структуру та загальну характеристику
безпекової діяльності (функції безпеки соціальної системи
84. Сформулюйте вихідні філософсько-методологічні положення
теорії безпеки соціальних систем.
85. Сформулюйте принципи забезпечення безпеки соціальних систем і
визначте показники забезпечення безпеки.
86. Сформулюйте проблеми правового регулювання забезпечення
національної безпеки
87. Цілі та завдання системи безпеки організації
88. Як проводити діагностику та визначати рівень задоволення

корпоративних інтересів
89. Як проводиться оцінка стану енергетичної безпеки держави?
90. Яким чином корпоративні інтереси впливають на функцію розвитку
та функцію безпеки соціальної системи: форми впливу
91. Які корпоративні інтереси з безпеки переслідує організація
(інтереси другого порядку), їх зміст, види та значення для життєдіяльності
соціальної системи
92. Які основні принципи забезпечення національної безпеки?
93. Які основні функції суб’єктів забезпечення національної безпеки
України?
2. КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ
1. Відповідно до теорії Маслоу «знаходитися в безпеці» означає:
a) задовольняти потреби кожної ланки
b) не відчувати загрози
c) прагнути до єдності потреб та можливостей
d) прагнути до самореалізації
2. Які з методів відносяться до загальнонаукових:
a) статистичного моделювання
b) діалектичний та метафізичний
c) системний підхід
d) дедуктивно-індуктивний
3. Граничні значення індикаторів економічної безпеки – це:
a) кількісні величини, порушення яких викликає сприятливі тенденції в
економіці
b) кількісні величини, які визначають рівень потенціалу національної
економіки
c) кількісні величини, порушення яких викликає загрозливі процеси в
економіці
d) кількісні величини, порушення яких викликає несприятливі тенденції в
економіці
e) кількісні величини, порушення яких призводить до сприятливих результатів
в економіці
4. Кому з політичних мислителів XVII століття належить теза: національна
безпека – головний сенс існування держави:
a) Франкліну Рузвельту
b) Джону Локку
c) Жан-Жаку Руссо
d) Томасу Гобсу

5. Функції якого компонента інституціонального середовища підрозділяються
на законодавче регулювання відносин безпеки, управлінську дію з боку
виконавських органів влади та забезпечення правового порядку і виконання
норм безпеки судовими інстанціями:
a) організаційного
b) когнітивного
c) самоорганізаційного
d) нормативно-правового
6. До об’єктів економічної безпеки відносять:
a) економічну систему
b) державу
c) всі вищезазначені варіанти
d) суспільство
e) особистість
7. До основних принципів економічної безпеки належать:
a) баланс економічних інтересів особи, сім’ї, суспільства, держави
b) проведення постійного моніторингу економічної безпеки
c) переслідування національних інтересів міжнародної економічної безпеки
d) дотримання законності на всіх етапах забезпечення економічної безпеки
e) надання пріоритету мирним заходам у вирішенні як внутрішніх, так i
зовнішніх конфліктів економічного характеру
8. Сукупність форм, структур, методів і засобів управління, об’єднаних
спільністю мети, за допомогою яких здійснюються ув’язка і узгодження
суспільних, групових і приватних інтересів, забезпечуються функціонування і
розвиток організації – це:
a) механізм управління
b) процедура управління
c) система управління
d) концепція управління
9. Яка з теорій присвячена прийомам і методам аналізу, прогнозу і
можливостям регулювання діяльності різних спільностей людей:
a) теорія національної безпеки
b) теорія соціальної дії
c) теорія етногенезу та біосфери
d) теорія управління
10. Виберіть методи емпіричного дослідження:
a) спостереження та експеримент
b) дедукція та аналогія
c) вимірювання та статистичне моделювання
d) спостереження та моделювання

11. Головна функція якого компонента інституціонального середовища –
регулювання відносин і взаємодій у сфері безпеки, визначення пріоритетів,
цілей і напрямів безпеки, структуризація інституціонального простору сфери
безпеки:
a) організаційного
b) нормативно-правового
c) когнітивного
d) самоорганізаційного
12. Громадські організації і установи, політичні партії та суспільні рухи,
суспільні фонди та інші суспільні утворення, що створюють організаційну
структуру громадянського суспільства активно впливають на самосвідомість
населення – це прояв:
a) нормативно–правового забезпечення безпеки соціуму
b) когнітивного
c) самоорганізаційного
d) організаційного забезпечення безпеки соціуму
13. Яка з властивостей соціальної системи характеризує орієнтацію організації
на постановку і досягнення бажаного, можливого і необхідного стану:
a) гнучкість
b) цілісність
c) самоорганізація
d) цілеспрямованість
14. А Маршалл, англійський економіст, в своїй праці «Принципи економічної
науки» безпеку розглядає як:
a) державний устрій
b) соціальні права
c) економічні блага
d) повну політичну свободу
15. Економічна безпека виступає складовою частиною:
a) енергетичної безпеки
b) бюджетної безпеки
c) виробничої безпеки
d) міжнародної безпеки
e) національної безпеки
16. Проблеми енергозабезпечення, заборгованість, падіння курсу долара
США, зростання впливу Китаю, уразливість життєво важливої
інфраструктури. Об’єктом якого виду безпеки виступають означені
економічні проблеми:
a) безпека людини

b) державна безпека
c) колективна безпека
d) корпоративна безпека
17. Потенційні або реальні дії фізичних суб’єктів, котрі порушують стан
захищеності соціальної системи, здатні призвести до припинення її діяльності
або до економічних та інших втрат характеризують:
a) загрози безпеки
b) об’єкти безпеки
c) види безпеки
d) політику безпеки
18. Зміцнення конкурентних позицій, зниження гостроти соціальних протиріч,
зниження екологічного навантаження на навколишнє середовище, досягнення
оптимального співвідношення інтересів людей, інтересів організацій,
інтересів суспільства і держави – це заходи забезпечення:
a) зовнішньої безпеки організації
b) техногенної безпеки організації
c) безпеки особистості в організації
d) внутрішньої безпеки організації
19. В основі якої теорії пошук шляхів, умов, факторів взаємодії соціальної
системи з навколишнім середовищем, як джерела небезпеки:
a) теорія управління
b) теорія Маслоу
c) теорія соціальної дії та соціальних систем
d) теорія безпеки
20. Кому з відомих науковців належать слова: «відсутність інтересу є духовна
чи фізична смерть»:
a) Гегель
b) Т. Парсонс
c) К. Маркс
d) Гельвецій
21. Яке з наведених тверджень розкриває суть «цінності»:
a) це можливість змінювати свою поведінку, якщо він вирішує, що це
відповідає його інтересам
b) це сукупність потреб того чи іншого суб’єкта (особистості, суспільства,
держави)
c) це будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини
чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, заради якого вона живе
d) це прагнення людини чи суспільства до досягнення мети шляхом
запобіжних заходів

22. Зміцнення виробничого потенціалу, захист майна та збалансована
фінансово-економічна політика – це заходи забезпечення:
a) техногенної безпеки організації
b) безпеки особистості в організації
c) зовнішньої безпеки організації
d) внутрішньої безпеки організації
23. Яке з наведених тверджень характеризує «безпеку» як соціальне явище:
a) право і можливість користуватися державною власністю і комунальними
підприємствами
b) мета людини чи суспільства, заради якої вона діє, витрачає сили, заради якої
вона живе
c) стан, ситуація спокою, коли немає реальної небезпеки, а також матеріальні,
економічні, політичні умови, відповідні органи та організації, що сприяють
утворенню такої ситуації
d) блага, які охоплюють вигоди, які людина отримує від проживання в
певному місці і в певний час
24. Виділіть національні цінності на рівні держави:
a) загальнолюдські цінності
b) державний суверенітет
c) природні ресурси
d) право приватної власності
25. Економічна політика – це:
a) державна діяльність органів виконавчої влади з приводу реалізації
економічних інтересів та завдань
b) визначення основних напрямів реалізації національних інтересів
c) діяльність міжнародних організацій з приводу визначення цілей та завдань,
методів їх досягнення
d) державна діяльність органів законодавчої влади i управління, яка визначає
e) цілі й завдання, пріоритети, методи i засоби їх досягнення в економіці
f) діяльність органів законодавчої влади з приводу реалізації визначених
завдань та цілей
26. До якого типу інтересів можна віднести ті, реалізація яких можлива тільки
на основі колективних дій двох і більше держав шляхом здійснення
скоординованих дій:
a) спільні інтереси
b) розбіжні інтереси
c) конфронтаційні інтереси
d) паралельні інтереси
27. Який вид безпеки особистості характеризується як цілісна система
процесів, результатом протікання яких є відповідність потреб, можливостей

суб’єкта відбитим характеристикам реальної дійсності, й обумовлена такими
джерела небезпеки як соціальні конфлікти:
a) духовна безпека
b) фізична безпека
c) інформаційна безпека
d) психологічна безпека
28. Яка з міжнародних організацій є автором Порядку денного на XXI століття
та Хартії Землі, які присвячені проблемам розвитку людства в умовах
глобальної кризи:
a) Організація Договору про колективну безпеку (ОДК
b) Шанхайська організація співробітництва (ШОС)
c) Організація Об’єднаних Націй (ООН)
d) Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)
29. Який вид безпеки особистості пов’язаний із системою охорони праці і
техніки безпеки в організації на основі виробничої санітарії, а джерелами
небезпеки можуть бути безвідповідальність (халатність) , стихія (нещасний
випадок) :
a) фізична безпека
b) інформаційна безпека
c) психологічна безпека
d) духовна безпека
30. Ризик, який характеризується рівнем предметної та технологічної
спеціалізації продукції галузі (виду економічної діяльності), певного регіону,
капітальних вкладень, концентрації виробництва та інше, це:
a) мікроризик
b) макроризик
c) мегаризик
d) мезоризик
31. Функцією якого компоненту інституціонального середовища сфери
безпеки є дослідження закономірностей, формування науково-дискусійного
середовища, засобів і методів накопичення і передачі знання в сфері безпеки і
тому подібне:
a) когнітивного
b) нормативно-правового
c) організаційного
d) самоорганізаційного
32. Під загрозами економічній безпеці розуміють:
a) фактори, які допомагають реалізації національних економічних інтересів
b) фактори, які сприяють створенню перешкод на шляху нормального
розвитку економіки

c) фактори, які сприяють нормальному розвитку економіки
d) фактори, що унеможливлюють реалізацію національних економічних
інтересів
e) фактори, які в перспективі сприяють реалізації національних економічних
інтересів
33. Методологія в системі управління включає:
a) мережі зв’язку, систему документообігу, професіоналізм персоналу
b) цілі та завдання, закони та принципи, методи та функції
c) цілі та завдання, розробку та реалізацію рішень
d) методи та функції, комунікації, інформаційне забезпечення
34. Які з методів оцінки не використовуються для оцінки ризику:
a) економіко-статистичні
b) експертні
c) порівняльні
d) аналогові
35. Під національною безпекою розуміють:
a) захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства
і держави
b) хибний шлях, що призводить до конфліктів
c) стан захищеності національних інтересів самостійних держав
d) частка держави в економіці і в інших сферах життя людини і суспільства
36. Стратегія економічної безпеки є:
a) це найбільш рухлива частина політики економічної безпеки, яка змінюється
залежно від внутрішніх та зовнішніх загроз
b) відносно постійною складовою політики економічної безпеки i передбачає
визначення мети i завдань системи забезпечення національної
c) відносно постійною складової національної безпеки
d) економічної безпеки
e) це найбільш рухлива частина національної економічної безпеки, що
визначає напрям дії економічних інтересів та загроз
f) передбачає визначення мети i завдань національної економічної безпеки
g) відносно постійною складовою міжнародною економічної безпеки, яка
37. Яка з властивостей соціальної системи характеризує стійкість до зовнішніх
впливів, на індивідуальному рівні – це здатність сприймати без агресії думки,
які відрізняються від власних, а також – особливості поведінки та способу
життя інших:
a) емерджентність
b) толерантність
c) гнучкість
d) конструктивність

38. Предметом теорії управління безпекою соціальних систем є:
a) процеси соціальної взаємодії між діючими соціальними суб’єктами
b) механізми управління безпекою соціальних систем типу «людина»,
«організація», «суспільство», «держава»
c) інформаційне суспільство
d) закономірності виникнення небезпек життєдіяльності людини
39. Яка з властивостей соціальної системи характеризує так званий
«системний ефект» і оперативну мобілізацію нових якостей – неможливість
зведення властивостей системи до суми властивостей її компонентів:
a) формалізованість
b) толерантність
c) емерджентність
d) конкурентність
40. Яке з наведених визначень найбільш повно характеризує культуру безпеки:
a) визначення напрямів та цілей соціальної системи (особистості, організації,
суспільства і держави) у сфері безпеки
b) збереження і розвитку цілей, ідеалів, цінностей, норм і традицій людини,
сім’ї і суспільства соціальних інститутів
c) систему цінностей, що визначають її вільне і безпечне існування
d) системне розуміння, бачення шляхів усунення загроз
41. Який вид безпеки характеризує стан забезпечення платоспроможності та
фінансової стійкості державних фінансів:
a) грошово-кредитна безпека
b) бюджетна безпека
c) банківська безпека
d) валютна безпека
42. Які з наведених видів характеризують ризики за джерелом виникнення:
a) господарські
b) одноосібні
c) катастрофічні
d) динамічні
43. Державна діяльність із забезпечення економічної безпеки країни
передбачає:
a) створення інформаційної бази для моніторингу економіки
b) розробку комплексу заходів щодо попередження загроз
c) визначення рівня економічної безпеки національної економіки
d) організацію роботи щодо забезпечення економічної безпеки
e) реалізацію заходів щодо вивчення напрямів дії економічних загроз

44. Здатність суспільства до збереження своєї якісної визначеності, цілісності
і можливості виконання своїх функцій і завдань в умовах впливу негативних
факторів – це:
a) інформованість
b) інституційність
c) захищеність
d) ризикованість
45. Стан економічного середовища у державі, що стимулює вітчизняних та
іноземних інвесторів вкладати кошти в розширення виробництва в країні,
сприяє розвитку високотехнологічного виробництва, інтеграції науководослідної та виробничої сфери з метою зростання ефективності, поглиблення
спеціалізації національної економіки на створенні продукції з високою
часткою доданої вартості:
a) макроекономічна безпека
b) фінансово-економічна безпека
c) інвестиційно-інноваційна безпека
d) боргова безпека
46. Який з методів досліджує загально–філософські закономірності розуміння
навколишнього світу:
a) експеримент
b) метафізика
c) аналогія
d) індукція
47. Національна безпека держави є:
a) складовою економічної безпеки
b) складовою фінансової безпеки держави
c) підсистемою енергетичної безпеки
d) надсистемою економічної безпеки держави
48. Принципи, норми, ідеали, установки, як то добро, істина, краса, безпека,
віра, влада, увагу до людей, довіра – це:
a) цінності
b) інтереси
c) цілі
d) потреби
49. Явища або процеси, які спричиняють невизначеність результатів,
зумовлених певними змінами ендогенного чи екзогенного характеру або діями
суб’єктів ризику – це:
a) об’єкт ризику
b) функція ризику
c) суб’єкт ризику

d) джерело ризику
50. Загрози безпеці за видами збитків класифікуються такі:
a) загрози, виявлення яких призведе до глобальної зміни стратегії
підприємства, та загрози, які призведуть до незначних змін стратегічної
спрямованості підприємства
b) загрози, настання яких потягне за собою втрату економічних пріоритетів
підприємства, та загрози, які не впливають на економічні пріоритети
c) загрози, реалізація яких несе прямий збиток і небезпеку, реалізація яких
призведе до упущеної вигоди
d) загрози, які погрожують існуванню підприємства, та загрози, які не
загрожують підприємству

