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Пояснювальна записка  
 

Навчальна дисципліна «Організаційно-правові засади забезпечення безпеки 
підприємств, установ та організацій» є однією з базових дисциплін опанування якої 
необхідне для . 

Питання забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ в Україні є 
досить актуальним і тому для випускників Міжрегіональної академії управління 
персоналом, які готуються для роботи в системі забезпечення безпеки підприємств, 
організацій та установ дана дисципліна є необхідною  

Мета навчальної дисципліни – «Організаційно-правові засади забезпечення 
безпеки підприємств, установ та організацій» передбачає опанування студентами 
наступних напрямів учбової дисципліни які становлять: 
-   сутність і природу особливості загроз безпеці підприємств, установ та організацій та 
тенденції їх розвитку в сучасній Україні; 
- причини агроз безпеці підприємств, організацій та установ   
-  специфічні риси форм і методів захисту підприємств, організацій та установ  
- особистості забезпечення фізичної безпеки підприємств, організацій та установ  
- основні проблеми технологічних заходів забезпечення фізичної безпеки протидії 
злочинності; 
- основні проблеми правових та організаційних заходів забезпечення захисту інформації  
- особливості охоронної та детективної діяльності служби безпеки підприємств, 

організацій та установ  
При вивчення дисципліни «Організаційно-правові засади забезпечення безпеки 

підприємств, установ та організацій» слухачі повинні набути навичок: 
-     аналізувати рівень, структуру та динаміку загроз які виникають для підприємств, 
організацій та установ; 
-    виявляти і аналізувати причини та умови порушень технологічних процесів, окремих їх 
видів та проводити розслідування ; 
-     виявляти особливості особистості порушника та попереджувати порушення ; 
-    організовувати і проводити дослідження стану безпеки підприємств, організацій та 
установ  на окремому об'єкті й території. 

Вказані знання та навички відповідають рівню вимог, що ставляться професійно-
освітньою програмою підготовки спеціалістів з управління безпекою підприємницькій 
діяльності . 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Організаційно-правові засади 
забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій» є: 

- оволодіти теоретичними знаннями з дисципліни «Організаційно-правові засади 
забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій» 

- усвідомити предмет «Організаційно-правові засади забезпечення безпеки 
підприємств, установ та організацій»; 

- охарактеризувати види, методи та форми розвитку забезпечення безпеки 
підприємств, організацій та установ в Україні та напрямів її застосування  

- розробляти самостійно напрями щодо аналізу розвитку забезпечення безпеки 
підприємств, організацій та установ в Україні та їх нормативного забезпечення; 

- сформувати уміння користуватися необхідною нормативно-правовою базою при 
вивченні напрямів розвитку безпекознавства в системі підприємств, організацій та установ 
в Україні ; 
Вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни «Організаційно-правові засади 
забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій» знати понятійний матеріал, 
який використовується в даній дисципліні; 
- знати основний зміст понятійних (формальних) визначень; 
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- знати відповідно до програми основні категорії та інститути розвитку безпекознавства 
у сфері підприємств, організацій та установ в Україні ; 

- засвоїти основні положення нормативно-правових актів, які регулюють відносини у 
сфері розвитку безпекознавства у сфері підприємств, організацій та установ в Україні; 

- використовувати засвоєний матеріал в повсякденному житті та в професійній діяльності. 
 
Тематичний план дисципліни «Організаційно-правові засади забезпечення безпеки 
підприємств, установ та організацій» 
 
№  Назва змістового модулю і теми 

 Змістовий модуль І Теоретичні проблеми формування засад забезпечення 
безпеки підприємств, установ та організацій     

1.  Правові основи безпекознавства та регулювання забезпечення безпеки 
підприємств, установ та організацій    

2.  Законодавство щодо безпекознавства і забезпечення безпеки підприємств, установ 
та організацій .  

3.  Аналіз складових частин безпеки підприємств, установ та організацій  
4.  Загрози безпеці підприємств, установ та організацій  
 Змістовий модуль 2. Види забезпечення безпеки підприємств, установ та 

організацій   
5.  Створення систем безпеки підприємств, організацій та установ   
6.  Забезпечення фізичної безпеки Технологічні та технічні заходи забезпечення 

фізичної безпеки 
7.  Робота з кадрами підприємств, установ та організацій з метою забезпечення 

безпеки 
8.  Охоронна діяльність служби безпеки 
9.  Фінансово-економічна безпека підприємств, організацій та установ та її 

забезпечення   
10.  Правові та організаційні заходи забезпечення захисту інформації 
11.  Детективна (розвідувальна та контр розвідувальна) діяльність служби безпеки  

 Разом годин 90 
 

Зміст дисципліни 
«Організаційно-правові засади забезпечення безпеки підприємств, установ та 

організацій»   
 
Змістовий модуль І Теоретичні проблеми формування засад забезпечення безпеки 
підприємств, установ та організацій     
 
Тема 1. Правові основи безпекознавства та забезпечення безпеки підприємств, 
установ та організацій    
 

Історичні етапи розвитку безпекознавства. Поняття безпекознавства. Соціальний та 
правовий аспекти безпекознавства. Предмет організаційно - правових засад забезпечення 
безпеки підприємств, підприємств, організацій та установ. Загальна характеристика 
предмета забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій.  Основні завдання в 
системі забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій. Відмінність у 
забезпеченні безпеки підприємств установ та організацій. Історичні аспекти забезпечення 
безпеки підприємств, установ та організацій Суб'єктивна необхідність організації 
забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій   

 
[Література 2,4,5,17,18,19, 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66]  
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Тема  2 Законодавство щодо безпекознавства і забезпечення безпеки підприємств, 
установ та організацій .  
 

Система законодавства щодо забезпечення безпеки підприємств, установ та 
організацій. Поняття безпекознавства. Стан забезпечення безпеки підприємств, 
організацій та установ. Нормативні акти у сфері забезпечення безпеки підприємств, 
організацій та установ. Безпекознавство, як наука та етапи її розвитку. Принципи 
безпекознавства. Поняття та види забезпечення безпеки підприємств, організацій та 
установ. Загальна характеристика безпекознавства та історичні етапи її розвитку. Система 
безпекознавства в Україні та зарубіжних країнах. Нормативні акти України щодо 
забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ. Регіональні нормативні акти 
щодо забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ. Місцеві нормативні акти 
у сфері безпекознавства. Відомчі нормативні акти у сфері безпекознавства. Основні 
напрями забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій   
 
 

[Література 3,4,5,7,8,9,11,14,44,45,46,47,48,49,50,52,52,53,54,55,56]  
 
 
Тема  3 Аналіз складових частин безпеки підприємств, організацій та установ  
 

Поняття й ознаки правовідносин у галузі безпекознавства. Види безпекознавчих 
правовідносин. Суб'єкти забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ права: 
поняття, ознаки, види. Поняття й ознаки об'єктів забезпечення безпеки .Класифікація 
об'єктів безпекознавчого права. Загальна характеристика інтеграційних об'єктів  
безпекознавчого права. Диференційні об'єкти безпекознавчого права: поняття, ознаки та 
види. Загальна характеристика комплексних об'єктів безпекознавчого права. Зміст 
безпекознавчих правовідносин та їх особливості. Формула безпеки підприємств, 
організацій та установ. Складові частини забезпечення безпеки підприємств, організацій 
та установ. Аналіз складових частин забезпечення безпеки підприємств, організацій та 
установ. Відмінність у кількості складових частин забезпечення безпеки підприємств, 
установ та організацій     
 

 [Література 7,8,9,10 44, 45,46,47,48,49,50,52,52,53,54,55,56]  
 
 
Тема  4 Загрози безпеці підприємств, організацій та установ   
 

Поняття загрози безпеці підприємств, організацій та установ Розвиток наукових 
позицій щодо розуміння сутності та природи загрози безпеці підприємств, організацій та 
установ. Співвідношення понять загрози безпеці підприємств, організацій та установ і 
забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ. Характеристика основних 
ознак загрози безпеці підприємств, організацій та установ  Основні якісно-кількісні 
показники загроз безпеці підприємств, організацій та установ,  рівень, структура, 
динаміка. Поняття рівня загроз безпеці підприємств, організацій та установ у зв'язку з 
ростом злочинності. Коефіцієнти загроз безпеці підприємств, організацій та установ і 
зростання  злочинності. Значення визначення рівня загроз безпеці підприємств, 
організацій та установ.  
Питома вага окремих видів загроз безпеці підприємств, організацій та установ  Поняття та 
способи вимірювання загроз безпеці підприємств, організацій та установ   
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Тенденції розвитку загроз безпеці підприємств, організацій та установ в Україні в 
сучасний період. 
 

[Література 3,4,5,7,8,9,11,14,44,45,46,47,48,49,50,52,52,53,54,55,56]  
 
Змістовий модуль 2. Види забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій   
 
Тема  5.Створення системи безпеки підприємств, організацій та установ   
 
Поняття та основні форми організації служби безпеки підприємств, організацій та установ 
Відмінність служб безпеки підприємств, організацій та установ від інших підрозділів 
Характеристика служб безпеки підприємств, організацій та установ Особливості 
діяльності служб безпеки підприємств, організацій та установ. Підрозділи служб безпеки 
підприємств, організацій та установ. Відбір кадрів для служб безпеки підприємств, 
організацій та установ. Завдання служб безпеки підприємств, організацій та установ.  
Професіоналізм як характерна риса працівників служб безпеки підприємств, організацій 
та установ. Організаційні та правові аспекти організації служб безпеки підприємств, 
організацій та установ. Зарубіжний досвід організації служб безпеки підприємств, 
організацій та установ . 
 
 

[Література 3,4,5,7,8,9,11,14,44,45,46,47,48,49,50,52,52,53,54,55,56,57,58,59]  
 
Тема  6 Забезпечення фізичної безпеки технологічні та технічні заходи забезпечення 
фізичної безпеки 

 
 Вчення про фізичну безпеку у теорії безпекознавства. Відмінність фізичної безпеки від 
інших видів безпеки. Забезпечення безпеки керівників, персоналу, підприємств, установ 
та організацій. Забезпечення фізичної охорони приміщень, де знаходяться цінності, 
укріплення вікон, дверей, дахів, підлоги. Забезпечення безпеки зберігання грошей та 
цінностей, які є в організаціях та установах. Системний підхід до формування заходів з 
фізичної безпеки. Характеристика наукових концепцій забезпечення фізичної безпеки. 
Класифікація причин та умов забезпечення фізичної безпеки. Принципи забезпечення 
фізичної безпеки. Поняття технологічних заходів забезпечення фізичної безпеки, їх 
особливості. Технічні заходи щодо забезпечення фізичної безпеки Співвідношення понять 
технологічні заходи забезпечення фізичної безпеки  та забезпечення фізичної безпеки . 
Завдання служби безпеки у формуванні необхідних технологічних засобів  забезпечення 
фізичної безпеки. Структура технологічних заходів забезпечення фізичної безпеки  
Загальні закономірності формування технологічних заходів забезпечення фізичної безпеки  
Типологія технологічних заходів забезпечення фізичної безпеки  
 

[Література 3,4,5,7,8,9,11,14,44,45,46,47,48,49,50,52,52,53,54,55,56]  
 
Тема  7 Робота з кадрами установ та організацій з метою забезпечення безпеки. 
Кадрова безпека  

 
Вимоги щодо відбору кадрів підприємств, організацій та установ мотивація та заохочення. 
Характеристика окремих підрозділів підприємств, організацій та установ. Причини та 
необхідність роботи з кадрами підприємств, організацій та установ Особливості відбору 
кадрів для підприємств, організацій та установ. Перевірка кадрів для підприємств, 
організацій та установ. Встановлення потенційних порушників серед кадрового складу 
підприємств, організацій та установ. Взаємодія служб безпеки та кадрових апаратів 
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підприємств, організацій та установ. Встановлення осіб, які потенціально можуть бути 
небезпечними для підприємств, установ та організацій  

 
 

[Література 3,4,5,7,8,9,11,14,44,45,46,47,48,49,50,52,52,53,54,55,56, 57, 60]  
 
Тема  8 Охоронна діяльність служби безпеки підприємств, організацій та установ 
 

Поняття та структура охоронної діяльності служб безпеки Рівень, структура 
охоронної діяльності служб безпеки спрямованість на забезпечення безпеки підприємств, 
організацій та установ. Характеристика охоронної діяльності служб безпеки. Протидія 
порушенням технологічного процесу працівниками служб безпеки підприємств, 
організацій та установ Підготовка та відбір кадрів для охоронної діяльності служб безпеки 
підприємств, організацій та установ. Перевірка та навчання кадрів для охоронної 
діяльності служб безпеки. Суб’єкти та система заходів здійснення охоронної діяльності а 
організаціях та установах. 
 
 

[Література 3,4,5,7,8,9,11,14,44,45,46,47,48,49,50,52,52,53,54,55,56]  
 
Тема  9 Фінансово-економічна безпека підприємств, організацій та установ та її 
забезпечення   
 

Система фінансової та економічної безпеки Поняття причин та умов потрібних 
для захисту фінансово-економічної безпеки підприємств, організацій та установ.  
Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, організацій та 
установ. Умови формування ефективних способів фінансово-економічної безпеки 
підприємств, організацій та установ. Фактори, що впливають на рівень безпеки 
підприємств, організацій та установ їх класифікація Співвідношення між внутрішніми і 
зовнішніми, економічними та неекономічними, об'єктивними і суб'єктивними факторами 
забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, організацій та установ .  
 

 
[Література 3,4,5,7,8,9,11,14,44,45,46,47,48,49,50,52,52,53,54,55,56]  

 
 
Тема  10 Правові та організаційні заходи забезпечення захисту інформації безпеки 
 

Поняття інформації в системі забезпечення безпеки підприємств, організацій та 
установ. Правові та організаційні заходи забезпечення захисту інформації  як одна із 
функцій організаційно-правових проблем забезпечення безпеки підприємств, організацій 
та установ. Методи визначення організаційно-правових проблем забезпечення безпеки 
підприємств, організацій та установ Правові та неправові заходи забезпечення захисту 
інформації. Структура заходів з захисту інформації. Принципи забезпечення 
інформаційної  безпеки підприємств, організацій та установ  
 
 

[Література 3,4,5,7,8,9,11,14,44,45,46,47,48,49,50,52,52,53,54,55,56]  
 
 
Тема  11 Детективна (розвідувальна та контр розвідувальна) діяльність служб 
безпеки 
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Поняття детективної діяльності служб безпеки підприємств, організацій та 

установ . Нормативно-правове регулювання  детективної діяльності служб безпеки 
підприємств, організацій та установ. Завдання детективної діяльності служб безпеки  
підприємств, організацій та установ Умови детективної діяльності служб безпеки 
підприємств, організацій та установ . Розвідувальна діяльність служб безпеки 
підприємств, організацій та установ Контррозвідувальна діяльність служб безпеки 
підприємств, організацій та установ . Дотримання законності в детективній діяльності 
служб безпеки підприємств, організацій та установ  
 
 

[Література 3,4,5,7,8,9,11,14,44,45,46,47,48,49,50,52,52,53,54,55,56]  
 

ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Самостійна робота студентів є складовою частиною навчального процесу. Оскільки 
кількість аудиторних годин складає тільки половину запланованих програмою, то окремі 
питання дисципліни виносять для самостійного вивчення студентами.  
         Зміст самостійної роботи студента над дисципліною «Організаційно-правові засади 
забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій»,  визначається навчальною 
програмою та методичними вказівками до самостійної роботи з предмета «Організаційно-
правові засади забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій». 
         Дані методичні вказівки містять не тільки перелік питань для самостійного 
опрацювання та вимоги до відповіді,  також наводиться перелік рекомендованих 
нормативно – правових актів та додаткової літератури, що покликано полегшити роботу 
студентів при пошуку відповідей на поставлені питання. 
         Студентам у нагоді стануть такі видання: «Офіційний вісник України», «Голос 
України», «Урядовий кур’єр», «Право України», «Підприємництво, господарство і право», 
газета «Юридичний вісник України» тощо. 

         Навчальний матеріал передбачений для засвоєння студентами під час 
самостійної роботи, виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд з іншим 
навчальним матеріалом, який опрацьовується під час лекційних та семінарських занять. 

 
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ 

Однією із складових успішного засвоєння курсу «Організаційно-правові засади 
забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій», а також обов’язковою 
передумовою допуску до заліку є виконання контрольної роботи. Виконання контрольної 
роботи передбачає висвітлення трьох питань, які вказані у відповідному варіанті (про 
вибір варіанту – нижче, в пункті 2).  

Перше питання передбачає висвітлення однієї з теоретичних проблем 
юриспруденції і виконується на ґрунті вивчення студентом навчальної літератури з курсу 
теорії держави і права або основ держави і права. Відповідь на це питання спрямована на 
засвоєння студентами найважливіших правових категорій. 

 Друге питання спрямоване на вивчення студентами основоположних нормативно-
правових актів України, формування знань законодавства. Для відповіді на це питання 
треба опрацювати відповідний нормативно-правовий акт, зрозуміти його структуру, 
ознайомитися з його змістом, виявити його сутність і значення.  

Третє питання передбачає висвітлення однієї з проблем галузевої юриспруденції і 
виконується на ґрунті вивчення студентом навчальної літератури і нормативно-правових 
актів. Відповідь на це питання спрямована на засвоєння студентами найважливіших знань 
щодо окремих галузей права України і чинного законодавства. 
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Рекомендовані для вивчення нормативно-правові акти і література вказані в 
кожному варіанті контрольної роботи після питань. Після висвітлення питань контрольної 
роботи студент обов’язково повинен вказати використані нормативні акти і літературу. 

Обсяг роботи – 20-24 сторінки друкованого тексту. Запис номера варіанту і 
поставлених питань є обов’язковим, як і перелік використаних нормативно-правових актів 
і літератури. Робота виконується українською мовою. Виконувати контрольну роботу слід 
після ретельного вивчення теоретичного матеріалу і рекомендованих нормативно-
правових актів, адже без цього неможливо дати обґрунтовані відповіді на поставлені 
питання.  

Виконана контрольна робота повинна надійти на перевірку не пізніше ніж за 2 
тижні до терміну складання екзамену. Оцінюється робота за двохбальною системою: 
«зарахована» або «не зарахована». Якщо робота не зарахована, то вона повертається 
студенту з вимогою допрацювати її або виконати знов. 
 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Організація забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій  
2. Аналітична оцінка безпеки підприємств, організацій та установ  
3. Загрози безпеці підприємств, організацій та установ  
4. Фізичні загрози для підприємств, організацій та установ 
5. Поняття безпеки підприємств, організацій та установ  
6. Формула безпеки  
7. Аналіз складових частин безпеки підприємств, організацій та установ  
8. Аналітична оцінка безпеки підприємств, організацій та установ  
9. Загрози безпеці підприємств, організацій та установ  
10. Фізичні загрози для підприємств, організацій та установ  
11. Фінансово-економічні загрози 
12. Інформаційні загрози підприємницької діяльності  
13. Забезпечення фізичної безпеки  
14. Фізичний захист інформації  
15. Інформаційна безпека комп’ютерних систем, форми та методи її забезпечення  
16. Внутрішньо організаційна безпека  
17. Проблеми ризику у внутрішньо організаційній діяльності  
18. Загрози для безпеки у внутрішньо організаційній діяльності Потенційні загрози та їх 

усунення 
19. Служби безпеки підприємств, організацій та установ  
20. Загальна характеристика безпекознавства та історичні етапи її розвитку. 
21. Система безпекознавства в Україні та зарубіжних країнах. 
22. Нормативні акти України щодо забезпечення безпеки підприємств, організацій та 

установ 
23. Поняття й ознаки об'єктів забезпечення безпеки . 
24. Класифікація об'єктів безпекознавчого права . 
25. Загальна характеристика інтеграційних об'єктів  безпекознавчого права. 
26. Диференційні об'єкти безпекознавчого права: поняття, ознаки та види. 
27. Загальна характеристика комплексних об'єктів безпекознавчого права. 
28. Зміст безпекознавчих правовідносин та їх особливості. Формула безпеки підприємств, 

організацій та установ. 
29. Складові частини забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ. 
30. Аналіз складових частин забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ   
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль. 
До форм поточного контролю належить оцінювання: 
-  рівня знань під час практичних занять; 
-  якості виконання індивідуальної та самостійної роботи. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має за 

мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок слухачем з навчальної дисципліни.  
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх 

корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку 
роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»). 

Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку 
роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання 
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються 
під час виставлення підсумкових оцінок. 

При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються 
такі види робіт: навчальні заняття (практичні); самостійна та індивідуальна роботи 
(виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, 
підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, виступи на наукових конференціях, 
семінарах та інше); контрольні роботи (виконання контрольних робіт у вигляді, 
передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються за 
національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

Результат навчальних занять за семестр розраховується як 
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять 
протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної 
групи окремою графою.  

Результат самостійної роботи за семестр розраховується як 
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи, 
отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи 
академічної групи окремою графою.  

Слухач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або 
самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її. 

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед 
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за 
навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи 
помножується на коефіцієнт 10.  

 
Загальна кількість 

балів (перед 
підсумковим 
контролем) 

=( ( 
Результат  

навчальних занять  
за семестр 

+ 

Результат 
самостійної 

роботи за 
семестр 

)  / 2 ) *10 

 
Підсумковий контроль. 

 Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на 
певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах. 
 Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-
накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної 
групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях 
обліку успішності, навчальних картках слухачів, залікових книжках. Присутність 
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слухачів на проведенні підсумкового контролю (екзамену) обов’язкова. Якщо слухач не 
з’явився на підсумковий контроль (екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у 
відомість обліку успішності відмітку «не з’явився». 

Підсумковий контроль (екзамен) оцінюється за національною шкалою. Для 
переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені), з національної 
системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна 
кількість балів на підсумковому контролі (екзамені), які використовуються при 
розрахунку успішності слухачів, становить - 50 

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих 
здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені). 

 

Підсумкові бали  
навчальної дисципліни  = 

Загальна кількість балів 
(перед підсумковим 

контролем) 
+ 

Кількість балів за 
підсумковим 
контролем 

 
Слухач, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку 

«незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен) повторно. Повторне складання 
підсумкового контролю (екзамену) допускається не більше двох разів з кожної навчальної 
дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що створюється 
навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні оцінки виставляються 
тільки в відомостях обліку успішності. Слухачам, які отримали не більше як дві 
незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути 
встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день 
до фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Слухачі, які не 
ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін, відраховуються з 
Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 
балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням 
підсумкового контролю, відраховуються з Університету. 

Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час поточного 
контролю (робота на практичних заняттях, виконання самостійних навчальних та 
індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю здійснюються відповідно до 
нижченаведеної таблиці. 
 

Робота під час навчальних 
занять 

Самостійна та індивідуальна 
робота 

Підсумковий 
контроль 

Отримати не менше 4 позитивних 
оцінок 

Підготувати конспект за темою 
самостійної роботи, вирішити 

практичне завдання тощо. 

Отримати за 
підсумковий 

контроль не менше 30 
балів 

 
 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Оцінка 
в балах 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

О
ці

нк
а Пояснення 

90 – 100 Відмінно 
(“зараховано”) А 

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні 
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі 
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в 
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною 
помилкою. 
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82 – 89 

Добре 
(“зараховано”) 

B 

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні 
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному  
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою 
навчання,  виконані, якість виконання  більшості з них оцінено 
числом балів, близьким до максимального, робота з двома-трьома 
незначними помилками. 

75 – 81 C 

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні 
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі 
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, 
якість виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом 
балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома 
незначними помилками або з однією–двома значними помилками. 

68 –74 

Задовільно 
(“зараховано”) 

D 

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але 
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні 
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  
виконано, деякі з виконаних завдань  містять помилки, робота з 
трьома значними помилками. 

60 – 67 E 

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі 
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених 
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість 
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до 
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

35–59 

Незадовільно 
(„не 

зараховано”) 

FX 

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний 
частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, 
більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не 
виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, 
близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над 
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання 
навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, 
що потребує доробки 

1–34 F 

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не освоєно, 
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення 
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної 
переробки 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Правові основи діяльності підприємств, організацій та установ та регулювання 

забезпечення їх безпеки  
2. Правове регулювання захисту конфіденційної інформації 
3. Форми і методи захисту підприємств, організацій та установ  
4. Поняття безпеки підприємств, організацій та установ  
5. Формула безпеки  
6. Аналіз складових частин безпеки підприємств, організацій та установ  
7. Аналітична оцінка безпеки підприємств, організацій та установ  
8. Загрози безпеці підприємств, організацій та установ  
9. Фізичні загрози для підприємств, організацій та установ  
10. Фінансово-економічні загрози 
11. Інформаційні загрози підприємницької діяльності  
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12. Забезпечення фізичної безпеки  
13. Загальні заходи забезпечення фізичної безпеки  
14. Заходи протидії захопленню заручників та поведінка осіб при захопленні 
15. Технологічні заходи забезпечення фізичної безпеки  
16. Захист периметру, замки, вікна, двері, дахи, підлога, сейфи 
17. Фінансово-економічна безпека підприємств, організацій та установ  
18. Поняття та суть економічної безпеки  
19. Система елементів фінансово-економічної безпеки  
20. Методика ідентифікації та оцінка ризиків 
21. Заходи з забезпечення економічної безпеки  
22. Інформація як частина фінансово-економічної безпеки  
23. Правові та організаційні заходи забезпечення захисту інформації  
24. Аналіз правового забезпечення захисту інформації в Україні  
25. Способи вчинення правопорушень у сфері інформаційної безпеки  
26. Фізичний захист інформації  
27. Інформаційна безпека комп’ютерних систем, форми та методи її забезпечення  
28. Внутрішньо організаційна безпека  
29. Проблеми ризику у внутрішньо організаційній діяльності  
30. Загрози для безпеки у внутрішньо організаційній діяльності Потенційні загрози та їх 

усунення 
31. Служби безпеки підприємств, організацій та установ  
32. Організація служби безпеки підприємств, організацій та установ та основні напрями її 

діяльності  
33. Вимоги щодо відбору кадрів для служб безпеки, мотивація та заохочення  
34. Підготовка та перепідготовка працівників служби безпеки  
35. Програми забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ їх планування та 

розробка 
36. Охоронна та детективна діяльність служби безпеки  
37. Охоронна діяльність служби безпеки  
38. Детективна (розвідувальна та контр розвідувальна) діяльність служби безпеки  
39. Дотримання законності в діяльності служби безпеки  
40. Взаємодія з правоохоронними органами служби безпеки  
41. Система правоохоронних органів та особливості взаємодії 
42. Способи взаємодії з правоохоронними органами  
43. Розслідування фактів порушень на підприємств, організацій та установах в установах 

та організаціях 
44. Юридична відповідальність за порушення на підприємств, організацій та установах 

установ та організаціях 
45. Робота з кадрами підприємств, організацій та установ з метою недопущення порушень 

норм забезпечення безпеки   
46. Поняття безпекознавства. Соціальний та правовий аспекти безпекознавства. 
47. Предмет організаційно - правових засад забезпечення безпеки підприємств, 

підприємств, організацій та установ.  
48. Загальна характеристика предмета підприємств, організацій та установ .   
49. Основні завдання, які вирішуються працівниками служб безпеки підприємств, 

організацій та установ  
50. Поняття безпекознавства.  
51. Стан забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ. 
52. Нормативні акти у сфері забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ. 
53. Безпекознавство, як наука та етапи її розвитку.  
54. Принципи безпекознавства. Поняття та види забезпечення безпеки підприємств, 

організацій та установ. 
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55. Загальна характеристика безпекознавства та історичні етапи її розвитку. 
56. Система безпекознавства в Україні та зарубіжних країнах. 
57. Нормативні акти України щодо забезпечення безпеки підприємств, організацій та 

установ 
58. Поняття й ознаки об'єктів забезпечення безпеки . 
59. Класифікація об'єктів безпекознавчого права . 
60. Загальна характеристика інтеграційних об'єктів  безпекознавчого права. 
61. Диференційні об'єкти безпекознавчого права: поняття, ознаки та види. 
62. Загальна характеристика комплексних об'єктів безпекознавчого права. 
63. Зміст безпекознавчих правовідносин та їх особливості. Формула безпеки підприємств, 

організацій та установ. 
64. Складові частини забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ. 
65. Аналіз складових частин забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ   
66. Поняття загрози безпеці підприємств, організацій та установ 
67. Розвиток наукових позицій щодо розуміння сутності та природи загрози безпеці 

підприємств, організацій та установ 
68. Співвідношення понять загрози безпеці підприємств, організацій та установ і 

забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ . 
69. Характеристика основних ознак загрози безпеці підприємств, організацій та установ  
70. Основні якісно-кількісні показники загроз безпеці підприємств, організацій та установ,  

рівень, структура, динаміка. 
71. Поняття рівня загроз безпеці підприємств, організацій та установ у зв'язку з ростом 

злочинності. 
72. Коефіцієнти загроз безпеці підприємств, організацій та установ і зростання  

злочинності. 
73. Значення визначення рівня загроз безпеці підприємств, організацій та установ.  
74. Питома вага окремих видів загроз безпеці підприємств, організацій та установ  
75. Поняття та способи вимірювання загроз безпеці підприємств, організацій та установ   
76. Тенденції розвитку загроз безпеці підприємств, організацій та установ в Україні в 

сучасний період. 
77. Поняття технологічних заходів забезпечення фізичної безпеки, їх особливості. 
78. Технічні заходи щодо забезпечення фізичної безпеки  
79. Співвідношення понять технологічні заходи забезпечення фізичної безпеки  та 

забезпечення фізичної безпеки .  
80. Завдання служби безпеки у формуванні необхідних технологічних засобів  

забезпечення фізичної безпеки. 
81. Структура технологічних заходів забезпечення фізичної безпеки  
82. Загальні закономірності формування технологічних заходів забезпечення фізичної 

безпеки  
83. Типологія технологічних заходів забезпечення фізичної безпеки  
84. Поняття та основні форми організації служби безпеки підприємств, організацій та 

установ  
85. Відмінність служб безпеки підприємств, організацій та установ від інших підрозділів 
86. Характеристика служб безпеки підприємств, організацій та установ 
87. Особливості діяльності служб безпеки підприємств, організацій та установ. 
88. Підрозділи служб безпеки підприємств, організацій та установ. 
89. Відбір кадрів для служб безпеки підприємств, організацій та установ. Завдання служб 

безпеки підприємств, організацій та установ.  
90. Професіоналізм як характерна риса працівників служб безпеки підприємств, 

організацій та установ.  
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