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ВСТУП 

 

 

Мета.  Програма призначена для проведення вступних фахових 

випробувань для навчання в магістратурі Навчально – наукового  інституту 

менеджменту безпеки Університету економіки та права «КРОК» за 

спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»  

специфічних категорій. 

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. До складання 

вступного фахового випробування для навчання в магістратурі Навчально – 

наукового  інституту менеджменту безпеки Університету економіки та права 

«КРОК» за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною 

безпекою» специфічних категорій допускаються особи, які мають вищу освіту 

(бакалавр, спеціаліст, магістр)  за усіма напрямами підготовки. 

Порядок проведення вступних випробувань визначається положенням 

про приймальну комісію Університету економіки та права «КРОК». 
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ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

 

Тема 1. Поняття та сутність менеджменту 

 

Поняття «менеджмент» у широкому та вузькому розумінні. Менеджмент як 

наука, як процес практичної діяльності, як мистецтво. Сучасні теорії 

менеджменту. Функції менеджменту: планування, організація діяльності, 

мотивація та контроль. Взаємозв’язок та взаємозалежність функцій. Цикл 

менеджменту. Рівні менеджменту: вищий, середній, нижчий. Роль менеджера в 

організації.  

 

Тема 2. Менеджмент економічної безпеки 

 

Сутність та зміст визначення - «безпека підприємств». Основні види безпеки на 

підприємстві. Сутність та зміст визначення - «концепція безпеки». Основні 

складові змісту концепції безпеки підприємства. Суб'єкти забезпечення безпеки на 

підприємстві в Україні. Сутність та зміст визначення - правова безпека на 

підприємства. Сутність та зміст визначення - «корпоративна безпека». Сутність 

та зміст визначення - недобросовісна конкуренція.  

 

Тема 3. Система економічної безпеки 

 

Основні гілки влади в Украні, їx вплив на безпеку підприємництва. 

Правоохоронні    органи України, їx вплив на забезпечення економічної безпеки 

підприємств. Недержавна   система   безпеки   підприємництва   в   Україні. 

Сутність та зміст визначення - «система безпеки підприємства». Сутність та 

зміст визначення - «економіка підприємства».  

 

Тема 4. Організаційні структури та механізми управлення 
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Підрозділи підприємства, стисла характеристика їх діяльності. Призначення та 

завдання служби безпеки підприємства. Організаційна структура служби безпеки 

підприємства. Сутність та зміст визначення — «комерційна таємниця». Основні 

напрями діяльності підрозділу по захисту комерційної таємниці на підприємстві. 

Сутність та зміст визначення — «управлінське рішення». Сутність та зміст 

визначення - «управління безпекою». 

 

Тема 5. Планування в організації 

 

Поняття і місце планування в системі управління. Основні елементи системи 

планування в організації. Зовнішнє та внутрішнє середовище організації. 

Стратегічне планування. Оперативне планування. Сутність та зміст визначення - 

«загроза підприємству». Внутршні загрози безпеки підприємств в Україні. 

Зовнішні загрози безпеки підприємств в Україні. Сутність та зміст визначення — 

«економічний ризик». Методи аналізу середовища. SWOT-аналіз. Визначення 

місії. Стратегічне планування. Оперативне планування.  

 

Тема 6. Управліния персоналом 

 

Методи управління персоналом: правові, адміністративні, економічні та 

соціально-психологічні. Сутність та місце мотивації в системі управління. 

Основні категорії мотивації: потреби та винагорода. Види стимулів: матеріальні 

та нематеріальні, позитивні та негативні. Сутність та зміст визначення - 

«надійність персоналу». Сутність та зміст визначення — «лояльність персоналу». 

Сутність та зміст визначення - «корпоративні конфлікти». Зміст основних методів 

перевірки персоналу. 
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ПИТАННЯ 

 

1. Менеджмент як наука, як процес практичної діяльності, як мистецтво.  

2. Рівні менеджменту: вищий, середній, нижчий. 

3. Яка роль менеджера в організації? 

4. Які функції виконує менеджмент організації? 

5. Розкрийте сутність та зміст визначення «управлінське 

рішення»? 

6. Розкрийте поняття і місце планування в системі управління організацією. 

7. Основні елементи системи планування в організації. 

8. Визначення місії. 

9. Що таке зовнішнє та внутрішнє середовище організації?  

10. Розкрийте сутність та зміст стратегічне планування діяльністю 

організації? 

11. Розкрийте сутність та зміст оперативного планування діяльністю 

організації?  

12. Розкрийте сутність та місце мотивації в системі управління організацією? 

13. Основні категорії мотивації: потреби та винагорода. 

14. Види стимулів: матеріальні та нематеріальні, позитивні та негативні. 

15. Яка роль правоохоронних    органів України у на забезпеченні 

економічної безпеки підприємств? 

16. Підрозділи підприємства, стисла характеристика їх діяльності.  

17. Призначення та основні основні завданя служби безпеки на підприємства.  

18. Організаційна структура служби безпеки підприємства.  

19. Сутність та зміст визначення — «комерційна таємниця». 

20. Основні напрями діяльності підрозділу по захисту комерційної таємниці на 

підприємстві. 

21. Сутність та зміст визначення - «управління підприємством».   

22. Сутність та зміст визначення — «управлінське рішення». 

23. Поняття і місце планування в системі управління. 
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24. Основні елементи системи планування в організації. 

25. Сутність та зміст визначення — «економічний ризик». 

26. Методи аналізу середовища. SWOT-аналіз. 

27. Методи управління персоналом: правові, адміністративні, економічні та 

соціально-психологічні. 

28. У чому, на ваш погляд, сутність професії «фахівець з фінансово-

економічної безпеки»?  

29. Які саме знання з забезпечення економічної безпеки суб’єктів 

господарської діяльності Ви хотіли б отримати у нашому Інституті? 

30. Де Ви передбачаєте реалізувати освітні навички з забезпечення 

фінансово-економічної безпеки? 

31. Які функції фахівця у сфері фінансово-економічної безпеки банку? 

32. Які функції фахівця у сфері фінансово-економічної безпеки виробничого 

підприємства? 

33. Які функції фахівця у сфері фінансово-економічної безпеки 

торговельного підприємства? 

34. Які функції фахівця у сфері фінансово-економічної безпеки 

транспортного підприємства? 

35. Які особисті риси відрізняють фахівця у сфері управління фінансово-

економічною безпекою від інших професій? 

36. Дайте визначення терміну «економічна безпека»? 

37. Як Ви розумієте термін «система економічної безпеки? 

38. Що Ви знаєте про сучасні системи економічної безпеки суб’єктів 

господарської діяльності? 

39. Дайте визначення терміну «концепція безпеки»?  

40. Що таке недобросовісна конкуренція? 

41. Які існують методи управління персоналом організації? 

42. Що таке недержавна   система   безпеки   підприємництва   в   Україні?  

43. Які, на ваш погляд, існують внутрішні загрози економічної безпеки 

підприємств в Україні? 
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44. Які, на ваш погляд, існують зовнішні загрози економічної безпеки 

підприємств в Україні? 
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