


 

ЗМІСТ 

 

 

ВСТУП………………………………………………………………………….…3 

 

ПРОГРАМА………………………………………………………………….……4 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ..…….……………………………………6 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА…………………………………………….8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ВСТУП 

 

Мета. Програма призначена для проведення додаткового вступного 

випробування для навчання в магістратурі Навчально – наукового  інституту 

менеджменту безпеки Університету економіки та права «КРОК» за 

спеціальністю 073«Менеджмент» (спеціалізація «Управління фінансово-

економічною безпекою», «Управління приватною детективною діяльністю»). 

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. До складання 

додаткового вступного випробування для навчання в магістратурі Навчально – 

наукового інституту менеджменту безпеки Університету економіки та права 

«КРОК» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління 

фінансово-економічною безпекою», «Управління приватною детективною 

діяльністю», допускаються особи, які мають вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, 

магістр)  за усіма напрямами підготовки або спеціальностями. 

Порядок проведення додаткового вступного випробування визначається 

положенням про приймальну комісію Університету економіки та права 

«КРОК». 
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ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

 

Тема 1. Сутність та значення менеджменту 

 

Визначення, цілі та завдання менеджменту. Основні функції менеджменту. 

Методи менеджменту. Призначення та завдання менеджера підприємства.  

 

Тема 2. Сучасні загрози економічної безпеки підприємств 

 

Економічна криза як системна загроза економічної безпеки підприємства. 

Загрози економічної безпеки які існують у зовнішньому середовищі 

підприємства. Загроз економічної безпеки які формуються в середині 

підприємства.  

 

Тема 3. Недержавна система безпеки підприємництва в Україні 

 

Призначення недержавної системи безпеки підприємництва в Україні. Завдання 

системи безпеки підприємництва в Україні. Суб’єкти недержавної системи 

безпеки підприємництва в Україні. Взаємодія суб’єктів недержавної системи 

безпеки підприємництва з правоохоронними органами України. 

 

Тема 4. Служба економічної безпеки підприємства  

 

Призначення та завдання служби економічної безпеки підприємства. Структура 

служби економічної безпеки підприємства. Основні принципи діяльності служби 

економічної безпеки підприємства. Вимоги до персоналу служби економічної 

безпеки підприємства. Взаємодія служби економічної безпеки підприємства з 

правоохоронними органами України. 
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Тема 5. Персонал підприємства 

 

Роль персоналу у забезпечення стабільної роботи та розвитку підприємства. 

Сучасні вимоги до професійних та особистих якостей персоналу підприємства. 

Загрози економічної безпеки підприємства з боку його персоналу. Методи 

забезпечення надійності персоналу підприємства. 

 

Тема 6. Приватна детективна діяльність 

 

Роль приватної детективної діяльності у забезпеченні конституційних гарантій 

людини та громадянина на захист своїх законних прав та інтересів. Принципи 

на яких ґрунтується приватна детективна діяльність. Суб’єкти приватної 

детективної діяльності.  Вимоги до освіти та особистих якостей приватного 

детектива. Види детективних послуг, що можуть надаватися суб’єктами 

приватної детективної діяльності. Права суб’єктів приватної детективної 

діяльності. Обов’язки суб’єктів приватної детективної діяльності. 

Співробітництво та взаємодія суб’єктів приватної детективної діяльності з 

правоохоронними органами.  
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 

1. Визначення, цілі та завдання менеджменту? 

2. Функція планування менеджменту? 

3. Функція організація діяльності менеджменту? 

4. Функція мотивація менеджменту? 

5.  Функція контролю менеджменту? 

6. Класифікація методів менеджменту? 

7. Призначення та завдання менеджера підприємства?  

8. Вимоги до освіти та професійних якостей менеджера підприємства? 

9. Вимоги до особистих якостей менеджера підприємства? 

10. Економічна криза як системна загроза економічної безпеки підприємства? 

11. Загрози економічної безпеки які існують у зовнішньому середовищі 

підприємства? 

12. Загрози економічної безпеки які формуються в середині підприємства? 

13. Загрози економічної безпеки підприємств з боку організованих 

злочинних угрупувань? 

14. Недобросовісна конкуренція та ії вплив на економічну безпеку 

підприємства? 

15. Рейдерство як фактор загрози існуванню, успішної діяльності та 

економічної безпеки підприємства? 

16. Загрози інформаційним ресурсам підприємства? 

17. Корупція та ії вплив на економічну безпеку підприємств в Україні? 

18. Призначення недержавної системи безпеки підприємництва в Україні? 

19. Завдання недержавної системи безпеки підприємництва в Україні? 

20. Суб’єкти недержавної системи безпеки підприємництва в Україні? 

21. Взаємодія суб’єктів недержавної системи безпеки підприємництва з 

правоохоронними органами України? 

22. Призначення та завдання служби економічної безпеки підприємства? 

23. Структура служби економічної безпеки підприємства? 
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24. Основні принципи діяльності служби економічної безпеки підприємства? 

25. Вимоги до професійних якостей персоналу служби економічної безпеки 

підприємства? 

26. Вимоги до особистих якостей персоналу служби економічної безпеки 

підприємства? 

27. Взаємодія служби економічної безпеки підприємства з правоохоронними 

органами України? 

28. Роль персоналу у забезпечення стабільної роботи та розвитку 

підприємства? 

29. Сучасні вимоги до професійних якостей персоналу підприємства?  

30. Сучасні вимоги до особистих якостей персоналу підприємства?  

31. Загрози економічної безпеки підприємства з боку його персоналу? 

32. Методи забезпечення надійності персоналу підприємства? 

33. Роль приватної детективної діяльності у забезпеченні конституційних 

гарантій людини та громадянина на захист своїх законних прав та 

інтересів? 

34. Принципи на яких ґрунтується приватна детективна діяльність? 

35. Суб’єкти приватної детективної діяльності? 

36. Вимоги до освіти та особистих якостей приватного детектива? 

37. Види детективних послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної 

детективної діяльності? 

38. Права суб’єктів приватної детективної діяльності? 

39. Обов’язки суб’єктів приватної детективної діяльності? 

40. Співробітництво та взаємодія суб’єктів приватної детективної діяльності 

з правоохоронними органами? 
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