НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ МОРЯ
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
Галузь знань
07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Спеціальність
073 МЕНЕДЖМЕНТ
Спеціалізація
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА»
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Питання для поточного та підсумкового контролю
1. Підходи щодо розуміння суті економічної безпеки підприємств.
2. Дайте визначення понять «безпека», «національна безпека», «економічна
безпека держави», «фінансово-економічна безпека підприємства».
3. Класифікація загроз фінансово-економічній безпеці підприємства.
4. Внутрішні

загрози

фінансово-економічній

безпеці

українських

підприємств.
5. Зовнішні загрози фінансово-економічній безпеці українських підприємств.
6. Сутність та види рейдерства.
7. Гринмейл, кардерство, викрадення конфіденційної інформації.
8. Роль

державних

органів

у

формуванні

захищеності

суб’єктів

господарювання від різноманітних загроз.
9. Державне

регулювання

фінансово-економічної

безпеки

суб’єктів

господарювання: напрями, методи, інструменти, об’єкти управління
фінансово-економічною безпекою підприємств.
10.Компоненти системи управління фінансово-економічною безпекою.

11.Головна мета та основні завдання управління системою фінансовоекономічної безпеки підприємств.
12.Концепція фінансово-економічної безпеки підприємства.
13.Суб’єкти

та

об’єкти

управління

фінансово-економічною

безпекою

підприємства.
14.Принципи управління фінансово-економічною безпекою підприємства.
15.Головні

функції

управління

фінансово-економічною

безпекою

підприємства.
16.Процес управління фінансово-економічною безпекою підприємства.
17.Зміст управління фінансово-економічною безпекою підприємства.
18.Організаційна структура управління фінансово-економічною безпекою
підприємства на малих, середніх та великих підприємствах.
19.Функції відділу (служби) фінансово-економічної безпеки підприємств.
20.Побудова організаційної структури служби фінансово-економічної безпеки
підприємства.
21.Нормативно – правові акти, де фіксуються основні положення організації
служби безпеки на підприємстві.
22.Принципи

організації

управління

фінансово-економічною

безпекою

підприємства.
23.Поняття штатного розпису установи, організації, підприємства.
24.Методика розробки планів окремих спеціальних заходів.
25.Перспективні та поточні плани забезпечення економічної безпеки
установи, організації, підприємства.
26.Механізм

управління

системою

фінансово-економічною

безпекою

підприємства.
27.Загроза фінансово-економічній безпеці підприємства. Чинники фінансовоекономічної безпеки підприємства.
28.Макросередовище підприємства; мікросередовище підприємства. SWOT аналіз, можливості загрози, сильні й слабкі сторони підприємства.

29.Організація та проведення інформаційної і аналітичної роботи зі
своєчасного виявлення загроз і ризиків діяльності підприємства.
30.Організація забезпечення інформаційної безпеки.
31.Організація захисту комерційної таємниці.
32.Організація охорони та фізичного захисту території, споруд, транспортних
засобів,

продукції,

інших

матеріальних

цінностей

та

персоналу

підприємства.
33.Протидія

недобросовісній

конкуренції

та

недружнім

поглинанням

(рейдерам).
34.Вимоги до освіти, досвіду роботи та особистих якостей персоналу
підрозділу економічної безпеки підприємства.
35.Посадові

обов’язки

працівників

підрозділу

економічної

безпеки

підприємства.
36.Методологія розроблення правил внутрішнього трудового розпорядку
(режиму роботи персоналу підрозділу економічної безпеки підприємства,
установи, організації).
37.Зміст робіт із забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.
38.Оцінювання тривалості та складності робіт із забезпечення економічної
безпеки підприємства.
39.Порядок встановлення надбавок, доплат, премій працівникам підприємства
за діяльність із забезпечення економічної безпеки.
40.Структура та зміст документів із забезпечення фахової дієздатності персоналу підрозділу економічної безпеки підприємства.
41.Стратегія фінансово-економічної безпеки, домінантні сфери стратегії
фінансово-економічної безпеки.
42.Критерії

оцінки

ефективності

діяльності

системи

забезпечення

економічної безпеки підприємства.
43.Моніторинг та оцінка ефективності реалізації стратегії економічної
безпеки підприємства.

44.Заходи з оцінювання ефективності діяльності персоналу підрозділу
економічної безпеки підприємства із протидії загрозам та ризикам.
45.Організація нарад, семінарів та інструктажів стосовно використання
сучасних

технічних

підприємства.

засобів

забезпечення

економічної

безпеки

