Контрольна робота №1
з дисципліни «Управління безпекою економічних систем»
Варіант 1
1. Тести відкриті (1 бал за кожну вірну відповідь)
Дайте визначення:
Безпека Бюджетна безпека держави Фінансова безпека регіону Перерахуйте:
Правові фактори, що впливають на економічну безпеку держави:
Складові Фінансова безпека держави:
2. Тести закриті (1 бал за кожну вірну відповідь)
1. Функція створення і підтримки в готовності сил та засобів забезпечення
національної безпеки включає:
1) входження в існуючі та утворення нових систем безпеки
2) виготовлення стратегії і планування конкретних заходів щодо
забезпечення національної безпеки
3) запобігання та усунення впливу загроз і дестабілізуючих чинників на
національні інтереси
4) створення правових основ для побудови, розвитку і функціонування
системи
5) формування організаційної структури системи та державних органів
забезпечення національної безпеки, які входять до її складу, розподіл їх функцій
2. До основних напрямів державної політики національної безпеки України
в політичній сфері відноситься:
1) недопущення неконтрольованого відтоку національних матеріальних,
фінансових, інтелектуальних, інформаційних та ін. Ресурсів
2) забезпечення контролю над військовим комплексом держави
3) забезпечення належного виконання законних рішень органів державної
влади та місцевого самоврядування
4) застосування комплексних заходів щодо захисту та розвитку науковотехнічного потенціалу
5) стимулювання розвитку і забезпечення всебічного захисту освітнього та
культурного потенціалу країни
3. До функцій Президента України щодо забезпечення національної безпеки
належить:
1) внесення до Верховної Ради для першочергового розгляду
законопроектів, необхідних для імплементації

2) забезпечення реалізації Стратегії, затвердження плану заходів щодо її
забезпечення
3) протидія зовнішнім і внутрішнім загрозам воєнного характеру
4) розробка і здійснення емісійно-кредитної політики в інтересах
національної безпеки України
5) формування законодавчої бази, спрямованої на реалізацію Стратегії
4. До індикаторів безпеки фондового ринку відноситься:
1) Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП,%
2) Відношення обсягу номінальної капіталізації ринку акцій до ВВП,%
3) Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування внутрішнього
боргу до доходів державного бюджету,%
4) Покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх позик,%
5) Частина покриття державними цінними паперами внутрішнього
державного боргу,%
5. До існуючих проблем, що характеризує недостатню ефективність
державної влади в Україні можна віднести:
1) високий рівень і системний характер корупції в інститутах державної
влади
2) недостатня реалізація енерго-транзитного потенціалу та інтеграція
України в європейський енергетичний ринок
3) недостатній розвиток національної інноваційної системи
4) зростаючий дефіцит трудових ресурсів, старіння населення, низька
економічна активність і недооцінка реальної вартості робочої сили
5) серйозні недоліки у функціонуванні судової влади, які підривають довіру
населення до держави і права, обмежують захист прав і свобод громадян,
загрожують законним інтересам господарюючих суб'єктів
3. Вирішити завдання. (5 балів за вірне рішення)
ВВП - 1408889 млн. Грн .; дефіцит держбюджету - 53387,4 млн. грн .;
дефіцит зведеного бюджету - 50730,3 млн. грн .; експорт - 717347 млн. грн .;
імпорт - 835394 млн. грн .; зовнішні позики на покриття дефіциту держбюджету 42860,8 млн. грн. Знайти значення індикатора поточного бюджетної безпеки:
Ставлення дефіциту, профіциту державного бюджету до ВВП,%. Покриття
дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх позик,%. Ставлення дефіциту,
профіциту торгового балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі,%.
Порівняти їх із граничними значеннями даних індикаторів. Зробити висновок
щодо стану бюджетної безпеки за наявними результатами.
4. Поняття і сутність економічної безпеки. (5 балів за вичерпну відповідь)

Контрольна робота №2
з дисципліни «Управління безпекою економічних систем»
Варіант 1
Завдання 1. (5 балів за вірно вирішену задачу)
У керівництва підприємства є 3 проекти:
№

Вартість
проекту

1
2
3

100000
120000
140000

1 варіант розвитку
подій
прибуток імовірність
/
збитки
250000
0,2
300000
0,2
450000
0,15

2 варіант розвитку
подій
прибуток імовірність
/
збитки
125000
0,65
150000
0,6
225000
0,55

3 варіант розвитку
подій
прибуток імовірність
/
збитки
-12500
0,15
-15000
0,2
-22500
0,3

Також можливе залучення консультанта по розробці плану заходів щодо
реалізації проектів, вартість послуг якого складе 15000, що знизить ймовірність
настання 3-го варіанту розвитку подій на 0.05 і збільшить ймовірність настання 2го варіанту розвитку подій на 0.05. Розрахувати прибутковість кожного з проектів
з урахуванням ймовірності настання подій. Вибрати найбільш оптимальний
проект.
Завдання 2. (5 балів за вірно вирішену задачу)
Ціна

Змінні витрати на постійні витрати

поріг

одиницю товару

рентабельності

100

70

100000 15%

Знайти точку беззбитковості і кількість товару, необхідне для подолання
порогу рентабельності.
Завдання 3. Теоретичне питання. (10 балів за вичерпну відповідь)
Сутність і структура економічної безпеки підприємства

