
                               Питання для підготовки до заліку 
 

1. Безпека і менеджмент безпеки.  

2. Міжнародний (міждержавний) рівень менеджменту безпеки.  

3. Державний (державно-галузевий) рівень менеджменту безпеки.  

4.  Виробничий рівень менеджменту безпеки.  

5. Поняття  безпеки бізнес-процесів підприємства 

6. Профіль загроз економічної безпеки 

7. Критерії і показники безпеки бізнес-процесів підприємства 

8. Загрози безпеки зовнішнього середовища підприємств сфери туризму і 

гостинності.  

9. Загрози безпеки внутрішнього середовища підприємств сфери туризму і 

гостинності. 

      10.  Система комплексної безпеки підприємств сфери туризму та 

гостинності та її складові.  

      11.  Функції і завдання менеджменту безпеки.  

      12.  Функції менеджменту безпеки по типах підприємств сфери туризму і 

гостинності. 

13. Менеджмент безпеки на державному рівні.  

14. Заходи забезпечення безпеки туриста і його майна, що здійснюються 

підприємствами сфери туризму та гостинності.  

15. Розробка рекомендацій туристам по дотриманню заходів особистої безпеки 

і засобам самозахисту. 

16. Менеджмент безпеки при авіаперевезеннях.  

       17.  Менеджмент безпеки на залізничному транспорті.  

       18.  Менеджмент безпеки на водному транспорті.  

       19. Менеджмент безпеки автобусних і автомобільних турів 

        20. Зони безпеки. Класифікація технічних засобів і систем забезпечення 

безпеки підприємств сфери туризму та гостинності.  

       21.  Прості технічні засоби охорони і обмеження доступу. 

       22. Системи охоронної сигналізації.  

       23. Системи телевізійного спостереження.  

       24.  Системи контролю і обмеження доступу.  

       25.  Технічні засоби забезпечення інформаційної безпеки.  

       26.  Інтегровані технічні системи безпеки. 

       27.  Пожежна безпека підприємств сфери туризму та гостинності. 

       28. Найбільш вірогідні джерела вогневої загрози для підприємств сфери 

туризму та гостинності.  

       29.  Складові підсистеми пожежної безпеки підприємства сфери туризму та 

гостинності.  

       30.  Заходи в системі пожежної безпеки.  

       31. Медична і санітарно-епідеміологічна безпека підприємств сфери 

туризму та гостинності.  

        32. Складові підсистеми медичної і санітарно-епідеміологічної безпеки 

підприємств сфери туризму та гостинності.  

       33. Служба санітарно-епідеміологічного нагляду.  



       34.  Матеріально-технічна база і інфраструктура підприємства сфери 

туризму та гостинності.  

        35. Заходи забезпечення медичної безпеки підприємств сфери туризму та 

гостинності 

       36. Екологічна безпека підприємств сфери туризму та гостинності.  

       37.  Підсистема екологічної безпеки підприємства сфери туризму та 

гостинності 

       38. Заходи боротьби з екологічними загрозами.  

       39. Екологічний менеджмент. 

       40. Інформаційна безпека підприємств сфери туризму та гостинності.  

       41.  Складові підсистеми інформаційної безпеки.  

       42.  Класифікація основних заходів і засобів забезпечення інформаційної 

безпеки. 

        43. Менеджмент інформаційної безпеки. 

        44. Фінансово-економічна безпека підприємств сфери туризму та 

гостинності.  

        45. Основні заходи і засоби забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємств сфери туризму та гостинності від зовнішніх та внутрішніх загроз.  

       46.  Менеджмент фінансово-економічної безпеки. 

       47. Кадрова безпека підприємств сфери туризму та гостинності.  

       48. Адміністративний контроль за роботою персоналу підприємств сфери 

туризму та гостинності.  

        49.  Заходи особистої безпеки керівника підприємств сфери туризму та 

гостинності. 

       50.  Правова (юридична) безпека підприємств сфери туризму та 

гостинності. 

       51.  Зовнішні та внутрішні загрози для правової (юридичної) безпеки. 

        52. Основні заходи і засоби по забезпеченню правової безпеки підприємств 

сфери туризму та гостинності 

        53. Служба (відділ) безпеки на підприємстві сфери туризму та гостинності.  

         54.  Контроль служби безпеки за забезпеченням безпеки підприємств 

сфери туризму та гостинності.  

        55.  Вивчення об'єктів охорони підприємств сфери туризму та гостинності і 

їх особливостей. 

56. Загальний алгоритм управління безпекою бізнес-процесів підприємств 

туристичного бізнесу 

57. Система економічної безпеки і її складові. 

 


