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Модуль 1
Змістовий модуль 1: Теоретико-методичні аспекти управління економічною безпекою
Тема 1. Теоретико-методологічні основи економічної безпеки підприємства
Тема 2. Загрози економічній безпеці підприємства
Тема 3. Система економічної безпеки підприємства
Тема 4. Стратегія економічної безпеки
 модулем 1
Змістовий модуль 2. Практичні інструменти управління економічною безпекою підприємства
Тема 5. Основні підходи до дослідження економічної безпеки підприємства
Тема 6. Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
Тема 7. Методи визначення рівня економічної безпеки підприємства
Тема 8. Карта ризику – ефективний інструмент оцінки економічної безпеки підприємства
 модулем 2
Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти управління економічною безпекою
Семінар – розгорнута бесідаСкладові економічної безпеки підприємства Формування структури рівнів управління захистом  підприємницької діяльності
8
Семінар запитань і відповідьФормування системи загроз економічній безпеці підприємства 
6
Семінар – дискусіяВикористання принципів економічної безпеки підприємства для укріплення стабільності його функціонування  Класифікація суб'єктів економічної діяльності конкретного підприємства
12
Семінар з виконанням практичних задачВибір виду стратегій забезпечення економічної безпеки конкретного підприємства Алгоритм проведення функціонального аналізу заходів щодо забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємства  Фіксування результатів функціонального аналізу
6
Змістовий модуль 2. Практичні інструменти управління економічною безпекою підприємства
Семінар з виконанням практичних задачОсновні підходи до дослідження економічної безпеки підприємства
4
Семінар з виконанням практичних задачЗагальна методологія оцінки рівня економічної безпеки підприємства
8
Семінар з виконанням розрахункових задачВизначення рівня економічної безпеки конкретного  підприємства ресурсним, вірогідним методом
8
Семінар з виконанням розрахункових задачПобудова карти-ризиків вірогідності настання кризових явищ на конкретному підприємств
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