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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

«Управління системою безпеки організацій та установ» – дисципліна, яка спрямована на опанування 

та розвиток знань у системі запобігання і протидії порушенням вимог безпеки на підприємствах в 

організаціях та установах 

Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета: формування у слухачів теоретичних і практичних знань щодо феномену безпеки підприємств, 

організацій та установ  

В основу методики оволодіння цією навчальною дисципліною покладено систематичну й 

активну самостійну роботу студентів з вивчення наукової літератури, нормативних актів, 

підручників та наукової літератури у сфері організаційно-правових проблем безпеки підприємств, 

організацій та установ . 

Викладання дисципліни передбачає лекції, семінарські та практичні заняття, самостійну роботу і 

контрольні роботи, що має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними 

основних вмінь і навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення 

спеціальних галузевих знань, підвищення рівня організованості та компетентності в методологічних 

підходах відпрацювання практичних елементів діагностики систем безпеки, розробки напрямів її 

забезпечення та формування навичок організації діяльності служб безпеки 

Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватись 

довідковою літературою та енциклопедичними словниками,галузевими довідниками, 

персональним комп'ютером. 

Крім того передбачено контроль за якістю отриманих студентами знань, навичок, вмінь, який 
здійснюється викладачем під час індивідуальних контрольних співбесід, семінарів, контрольних 
тестових опитувань. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 
• теоретично-методологічні основи організаційно-правових проблем безпеки підприємств, 

організацій та установ ; 
• психологію професійної діяльності спеціалістів охоронної структури; 
• психологічні основи професійної адаптації до стресових факторів; 
• сутність професійної підготовки, готовності до праці в якості організаторів служб безпеки; 
• загальні положення професійного становлення особистості у сфері організаційно-правового 

забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій; 
• кризи професійного становлення особистості та шляхи їх подолання; 
• основи психічних станів людини, психофізіологічних процесів особистості в екстремальних 

умовах; 
• теоретичні та практичні основи застосування знань з психологи екстремальних ситуацій, форм і 

методів впливу на особистість під час екстремальних і після травматичних стресових ситуацій; 
• основні підходи вітчизняних і зарубіжних вчених з вивчення проблем поведінки та адаптації 

людини до впливу на неї екстремальних факторів під час організації охорони безпеки підприємств 
установ та організацій; 
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уміти: 
• здійснювати психологічне вивчення компонентів професійної діяльності; 
• подавати допомогу для розв'язання конфліктів професійного самовизначення; 
• забезпечувати психологічну професійну підготовку; 
• формувати та використовувати комплекс психодіагностичних методів для оцінювання рівня 

професійної адаптованості, професійної мотивації та ранніх проявів криз професійного становлення 
й діяльності; 

• на кваліфікованому рівні оцінювати психічний і фізичний стан організму людини в 
екстремальних ситуаціях; 

• володіти навичками проведення особистісних і професійних тренінгів з особами, які були під 
впливом екстремально - стресових факторів, які траплялися під час забезпечення безпеки 
підприємств, установ та організацій; 
засвоїти: 

• структуру, систем безпеки підприємств установ та організацій; 
• методи соціально-психологічного супроводу професійної діяльності особистості; 
• теоретико - практичні напрями діяльності у сфері забезпечення безпеки підприємств установ та 

організацій; 
• методи дослідження структур забезпечення безпеки підприємств установ та організацій та 

встановлення оптимальних структур; 
  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«Управління системою безпеки організацій та установ» 

 
№  Назва змістового модулю і теми 
 Змістовий модуль І Теоретичні проблеми управління безпекою організацій та 

установ   
1.  Поняття безпеки підприємств установ та організацій 
2.   Система управління та поняття управління  
3.  Види загроз для безпеки підприємств установ та організацій  
4.  Об'єктивні та суб'єктивні загрози та їх класифікація 
5.  Організація служб безпеки підприємств установ та організацій  
6.  Управління службами безпеки підприємств установ та організацій  
 Змістовий модуль 2.   Основні напрями діяльності у сфері забезпечення безпеки 

організацій та установ     
7.  Відбір кадрів для служб безпеки підприємств установ та організацій з метою 

якісного управління  
8.  Управління системою безпеки промислових підприємств  
9.  Управління системою безпеки підприємств установ та організацій невиробничої 

сфери 
10.  Навчання кадрів служб безпеки та підвищення кваліфікації з метою якісного 

управління  
11.  Контроль за діяльністю служб безпеки підприємств установ та організацій  
12.  Приватні детективи та їх діяльність у сфері забезпечення безпеки підприємств 

установ та організацій  
 Разом годин 90 
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ЗМІСТ 
дисципліни «Управління системою безпеки організацій та установ» 

 
Змістовий модуль І. Теоретичні проблеми формування засад запобігання і протидії корупції  

 
Тема  1. Поняття безпеки підприємств установ та організацій  
Поняття безпеки в цілому та її визначення. Безпека підприємств та її основні риси. Безпека 
державних установ та організацій та її визначення. Безпека приватних установ та організацій та її 
забезпечення. Складові безпеки підприємств. Складові безпеки установ та організацій. Відмінність у 
забезпеченні безпеки підприємств в залежності від форми власності. Забезпечення безпеки об'єктів 
критичної інфраструктури. Суб'єкти забезпечення безпеки підприємств установ та організацій. 
Служби безпеки підприємств установ та організацій      
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Безпека підприємств та її основні риси.  
2. Безпека державних установ та організацій та її визначення.  
3. Безпека приватних установ та організацій та її забезпечення.  
4. Складові безпеки підприємств.  
5. Складові безпеки установ та організацій.  
6. Відмінність у забезпеченні безпеки підприємств в залежності від форми власності.  
7. Забезпечення безпеки об'єктів критичної інфраструктури.  
8. Суб'єкти забезпечення безпеки підприємств установ та організацій. 

 
Теми для рефератів 

 
1. Забезпечення безпеки об'єктів критичної інфраструктури.  
2. Суб'єкти забезпечення безпеки підприємств установ та організацій.  
3. Служби безпеки підприємств установ та організацій      
 
 

 [Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20]  
 
Тема  2. Система управління та поняття управління 
 
Система управління, її функції та елементи. Організаційне складне ціле, як система управління.  
Упорядкована сукупність взаємозв'язаних елементів, які відрізняються функціональними цілями, 
діють автономно, але спрямовані на досягнення загальної мети як система управління. Підсистеми: 
керуюча підсистема або суб'єкт управління (тобто того, хто управляє) і керована підсистема або 
об'єкт управління (того, ким управляють). Елементи, що забезпечують процес управління. 
Цілеспрямований вплив на колективи людей, зайнятих у керованих системах. Елементи управління 
 (технічні, технологічні, організаційні і соціальні). Технічні елементи як збалансований комплекс 
окремих видів технічного обладнання спеціальних засобів. Технологічні елементи як елементи, що 
визначають розподіл політичної або духовної діяльності, матеріального виробництва на етапи, стадії, 
процеси.   Організаційні елементи як елементи, які безпосередньо через розробку структури 
управління, відповідних інструкцій, положень та інших нормативних документів визначають 
раціональне використання технічних засобів, предметів праці, інформації, трудових і матеріальних 
ресурсів. Економічні елементи як сукупність господарських і фінансових процесів, операцій і 
зв'язків. Соціальні елементи, як сукупність соціальних відносин, створюваних в результаті спільної 
діяльності соціальних груп. Планування в системах управління. Організація управління, як процес 
поділу, групування та координації робіт, видів діяльності і ресурсів для досягнення поставлених 
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цілей. Реалізація функції організації, яка здійснюється у процесі організаційної діяльності. 
Організаційна діяльність, як процес усунення керівником невизначеності між людьми щодо роботи 
або повноважень і створення середовища, придатного для їх спільної діяльності. Основні складові 
організаційного процессу Поділ загальної роботи на окремі складові частини, достатні для 
виконання окремим працівником відповідно до його кваліфікації та здібностей; Делегування 
повноважень - підпорядкування кожного підрозділу керівникові, який отримує необхідні 
повноваження; Створення механізмів координації - забезпечення вертикальної та горизонтальної 
координації робіт та видів діяльності. Мотивація як процес спонукання працівників до діяльності для 
досягнення цілей організації. Завдання функції мотивації  Мотивація як результат складної 
сукупності потреб, які постійно змінюються. Контроль як один зі складових управління і процес 
забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного спостереження за її діяльністю та 
усунення відхилень, які при цьому виникають. Контроль  та його спрямування. 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Організаційне складне ціле, як система управління.   
2. Упорядкована сукупність взаємозв'язаних елементів, які відрізняються функціональними 

цілями, діють автономно, але спрямовані на досягнення загальної мети як система управління.  
3. Підсистеми: керуюча підсистема або суб'єкт управління (тобто того, хто управляє) і керована 

підсистема або об'єкт управління (того, ким управляють).  
4. Елементи, що забезпечують процес управління.  
5. Цілеспрямований вплив на колективи людей, зайнятих у керованих системах.  
6. Елементи управління  (технічні, технологічні, організаційні і соціальні).  
7. Технічні елементи як збалансований комплекс окремих видів технічного обладнання 

спеціальних засобів.  
8. Технологічні елементи як елементи, що визначають розподіл політичної або духовної 

діяльності, матеріального виробництва на етапи, стадії, процеси.    
 

Теми для рефератів 
 

1. Мотивація як процес спонукання працівників до діяльності для досягнення цілей організації.  
2. Завдання функції мотивації   
3. Мотивація як результат складної сукупності потреб, які постійно змінюються.  
 

[Література 1,2,3,4,5 22,23,24,25,26,27,28,29,30]   
 
Тема  3. Види загроз для безпеки установ та організацій  
 
Безпека як потреба людини. Потреба в безпеці організацій та установ Об’єктивний характер безпеки 
та її реалізація. Гарантування безпеки для організацій та установ Спеціалізовані органи та сили, що 
мають відповідні функції та засоби для усунення загроз безпеці. Небезпека як будь-яке явище, 
здатне заподіяти шкоду життєво важливим інтересам людини та стану організацій і установ. Безпека 
як стан певних умов життєдіяльності людини, за яких у її оточенні відсутні (або зведені до мінімуму) 
зовнішні чинники, що загрожують її життю та здоров’ю. Національна безпека і громадська безпека.  
Стратегія національної безпеки України. Сфери національної безпеки. Стратегія безпеки організацій 
та установ та їх взаємозв’язок Види та рівні загроз для безпеки організацій і установ. Класифікація 
видів і рівнів загроз за джерелом походження, локалізацією, наслідками, збитками, сферою прояву, 
структурою, характером впливу на людину . За джерелом походження: природні, техногенні, 
антропогенні, екологічні, соціальні, біологічні. За характером дії на людину: фізичні, хімічні, 
біологічні, психофізіологічні. За локалізацією загрози: пов’язані з літосферою, гідросферою, 
атмосферою, космосом. За наслідками, що спричинили загрозу здоров’ю: утома, захворювання, 
травми, аварії, пожежі, летальні наслідки . За нанесеними збитками: соціальні, технічні, екологічні, 
економічні. Сфери прояву загроз: побутова, спортивна, дорожньо-транспортна, виробнича, 
військова.  
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Безпека як потреба людини. Потреба в безпеці організацій та установ Об’єктивний характер безпеки 
та її реалізація. Гарантування безпеки для організацій та установ Спеціалізовані органи та сили, що 
мають відповідні функції та засоби для усунення загроз безпеці. Небезпека як будь-яке явище, 
здатне заподіяти шкоду життєво важливим інтересам людини та стану організацій і установ. Безпека 
як стан певних умов життєдіяльності людини, за яких у її оточенні відсутні (або зведені до мінімуму) 
зовнішні чинники, що загрожують її життю та здоров’ю. Національна безпека і громадська безпека. 
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Стратегія безпеки організацій та установ та їх взаємозв’язок  
2. Види та рівні загроз для безпеки організацій і установ.  
3. Класифікація видів і рівнів загроз за джерелом походження, локалізацією, наслідками, збитками, 

сферою прояву, структурою, характером впливу на людину.  
4. Класифікація за джерелом походження: природні, техногенні, антропогенні, екологічні, 

соціальні, біологічні.  
5. Класифікація за характером дії на людину: фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні.  
6. Класифікація за локалізацією загрози: пов’язані з літосферою, гідросферою, атмосферою, 

космосом.  
7. Класифікація за наслідками, що спричинили загрозу здоров’ю: утома, захворювання, травми, 

аварії, пожежі, летальні наслідки .  
8. Класифікація за нанесеними збитками: соціальні, технічні, екологічні, економічні. 
9. Сфери прояву загроз: побутова, спортивна, дорожньо-транспортна, виробнича, військова.  
 

Теми для рефератів 
 
1. Небезпека як будь-яке явище, здатне заподіяти шкоду життєво важливим інтересам людини та 

стану організацій і установ.  
2. Безпека як стан певних умов життєдіяльності людини, за яких у її оточенні відсутні зовнішні 

чинники, що загрожують її життю та здоров’ю. 
 

 
[Література 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19] 

 
Тема  4. Об'єктивні та суб'єктивні загрози для організацій та установ і їх класифікація          

Поділ небезпек за сферою (джерелом) походження: природна, техногенна, соціальна, за часом 
прояву: імпульсні, кумулятивні; за локалізацією: пов’язані з космосом, атмо-, гідро-, літосферою; за 
наслідками: захворювання, травми, смертельні випадки, аварії, пожежі; за збитками: соціальні, 
екологічні, технічні та ін.; за сферою прояву: побутова, виробнича, спортивна тощо; за структурою: 
прості, складні, похідні. Об'єктивні загрози та їх виникнення. Суб'єктивні загрози та їх виникнення. 
Відмінність між об'єктивними та суб'єктивними загрозами. 

 [Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 
 

Питання для самоконтролю 

1. Поділ небезпек за сферою (джерелом) походження: природна, техногенна, соціальна,  
2. Поділ небезпек за часом прояву: імпульсні, кумулятивні;  
3. Поділ небезпек за локалізацією: пов’язані з космосом, атмо-, гідро-, літосферою;  
4. Поділ небезпек за наслідками: захворювання, травми, смертельні випадки, аварії, пожежі;  
5. Поділ небезпек за збитками: соціальні, екологічні, технічні та ін.;  
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6. Поділ небезпек за сферою прояву: побутова, виробнича, спортивна тощо;  
7. Поділ небезпек за структурою: прості, складні, похідні.  
8. Об'єктивні загрози та їх виникнення.  
9. Суб'єктивні загрози та їх виникнення.  
10. Відмінність між об'єктивними та суб'єктивними загрозами. 

Теми для рефератів 
 

1. Суб'єктивні загрози та їх виникнення.  
2. Відмінність між об'єктивними та суб'єктивними загрозами 
 
 
Тема  5. Організація служб безпеки організацій та установ   

Структура служб безпеки організацій та установ. Організація і забезпечення охорони персоналу, 
матеріальних і фінансових цінностей і захисту конфіденційної інформації. Забезпечення 
пропускного і внутріоб'єктового режиму на території, у будинках і приміщеннях, контроль за 
дотриманням вимог режиму співробітниками, суміжниками, партнерами і відвідувачами. 
Керівництво роботами з правового й організаційного регулювання заходів із захисту інформації. 
Участь у розробці основних документів з метою закріплення в них вимог забезпечення безпеки і 
захисту інформації, а також положень про підрозділи, трудових договорів, угод, підрядів, посадових 
інструкцій і обов'язків керівництва, фахівців, робітників та службовців. Розробка і здійснення разом 
з іншими підрозділами заходів щодо забезпечення роботи з документами, що містять конфіденційні 
відомості, під час виконання всіх видів робіт. Вивчення всіх сторін виробничої, комерційної, 
фінансової й іншої діяльності для виявлення і наступної протидії будь-яким спробам нанесення 
збитку, ведення обліку й аналізу порушень режиму безпеки, нагромадження й аналіз даних про 
злочинні спроби конкурентних та інших організацій, про діяльність підприємства і його клієнтів, 
партнерів, суміжників. Організація і проведення службових розслідувань за фактами розголошення 
відомостей, втрат документів, витоку конфіденційної інформації й інших порушень безпеки 
підприємства. Розробка, ведення, відновлення і поповнення “Переліку відомостей конфіденційного 
характеру” та інших нормативних актів, що регламентують порядок забезпечення безпеки і захисту 
інформації. Забезпечення чіткого виконання вимог нормативних документів із захисту виробничих 
секретів підприємства. Здійснення керівництва службами і підрозділами безпеки підвідомчих 
підприємств, організацій, установ і інших структур у частині умов, застережених у договорах. 
Організація і регулярне проведення обліку співробітників підприємства і служби безпеки в усіх 
напрямках захисту інформації і забезпечення безпеки виробничої діяльності. Ведення обліку і 
чіткого контролю виділених для конфіденційної роботи приміщень, технічних засобів у них, що 
мають потенційні канали витоку інформації і канали проникнення до джерел охоронюваних 
секретів. Забезпечення проведення всіх необхідних заходів щодо припинення спроб нанесення 
морального і матеріального збитку з боку внутрішніх і зовнішніх загроз. Підтримання контактів із 
правоохоронними органами і службами безпеки сусідніх підприємств в інтересах вивчення 
криміногенної обстановки в районі (зоні) і надання взаємної допомоги в кризових ситуаціях. 

Питання для самоконтролю 

1. Структура служб безпеки організацій та установ.  
2. Організація і забезпечення охорони персоналу, матеріальних і фінансових цінностей і захисту 

конфіденційної інформації.  
3. Забезпечення пропускного і внутріоб'єктового режиму на території, у будинках і приміщеннях, 

контроль за дотриманням вимог режиму співробітниками, суміжниками, партнерами і 
відвідувачами.  

4. Керівництво роботами з правового й організаційного регулювання заходів із захисту інформації.  
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5. Участь у розробці основних документів з метою закріплення в них вимог забезпечення безпеки і 
захисту інформації, а також положень про підрозділи, трудових договорів, угод, підрядів, 
посадових інструкцій і обов'язків керівництва, фахівців, робітників та службовців.  

6. Розробка і здійснення разом з іншими підрозділами заходів щодо забезпечення роботи з 
документами, що містять конфіденційні відомості, під час виконання всіх видів робіт.  

7. Вивчення всіх сторін виробничої, комерційної, фінансової й іншої діяльності  
 

Теми для рефератів 
 

1. Ведення обліку і чіткого контролю виділених для конфіденційної роботи приміщень, технічних 
засобів у них, що мають потенційні канали витоку інформації і канали проникнення до джерел 
охоронюваних секретів.  

2. Забезпечення проведення всіх необхідних заходів щодо припинення спроб нанесення морального і 
матеріального збитку з боку внутрішніх і зовнішніх загроз.  

3. Підтримання контактів із правоохоронними органами і службами безпеки сусідніх підприємств 
 

 [Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 

 
Тема  6. Управління службами безпеки організацій та установ 

Структура служб безпеки та основні функціональні обов'язки підрозділу режиму й охорони, 
спеціального підрозділу обробки документів конфіденційного характеру, інженерно-технічного 
підрозділу, інформаційно-аналітичного підрозділу. Централізоване управління службами безпеки. 
Підпорядкування служб безпеки. Управління окремими підрозділами служб безпеки. Навчання 
працівників служб безпеки. Кадровий резерв працівників служб безпеки. Безпосереднє управління 
службами безпеки. Опосередковане управління службами безпеки  

Питання для самоконтролю 

1. Структура служб безпеки та основні функціональні обов'язки підрозділу режиму й охорони,  
2. Структура спеціального підрозділу обробки документів конфіденційного характеру,  
3. Структура інженерно-технічного підрозділу,  
4. Структура інформаційно-аналітичного підрозділу.  
5. Централізоване управління службами безпеки.  
6. Підпорядкування служб безпеки.  
7. Управління окремими підрозділами служб безпеки.  
8. Навчання працівників служб безпеки.  
9. Кадровий резерв працівників служб безпеки.  
10. Безпосереднє управління службами безпеки.  
11. Опосередковане управління службами безпеки  

Теми для рефератів 

1. Управління та методи управління у сфері забезпечення безпеки  
2. Обов'язки керівника служб безпеки  

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 

Змістовий модуль 2.Основні напрями діяльності у сфері забезпечення безпеки організацій та 
установ     

Тема  7. Відбір кадрів для служб безпеки установ та організацій з метою якісного управління  
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Теоретичні основи підбору та відбору персоналу. Етапи відбору персоналу. Система етапів відбору 
персоналу. Прийом та аналіз заявки на підбір персоналу. Аналіз заявки. Уточнення посадових 
обов'язків та умов роботи. Проведення бесіди при отриманні заявки на підбір персоналу. Додаткові 
вимоги, що висуваються до кандидата. Пошук кандидатів. Визначення напрямів пошуку кандидатів. 
Аналіз резюме. Увага і концентрація при читанні та аналізі резюме. Телефонне інтерв'ю. Мета 
телефонного інтерв’ю. Психологічне тестування. Відкриті та закриті способи відбору персоналу. 
Зарубіжний досвід підбору персоналу 
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Теоретичні основи підбору та відбору персоналу.  
2. Етапи відбору персоналу.  
3. Система етапів відбору персоналу.  
4. Прийом та аналіз заявки на підбір персоналу. 
5. Уточнення посадових обов'язків та умов роботи.  
6. Проведення бесіди при отриманні заявки на підбір персоналу.  
7. Додаткові вимоги, що висуваються до кандидата.  
8. Пошук кандидатів.  
9. Визначення напрямів пошуку кандидатів.  
10. Аналіз резюме.  
11. Увага і концентрація при читанні та аналізі резюме.  
12. Телефонне інтерв'ю. 
13. Психологічне тестування.  
14. Відкриті та закриті способи відбору персоналу.  
15. Зарубіжний досвід підбору персоналу 
 

Теми для рефератів 

1. Порівняння відбору персоналу до служб безпеки та інших служб  
2. Відкриті та закриті способи відбору персоналу 

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 

Тема  8. Управління системою безпеки установ та організацій невиробничої сфери  

Поняття організацій та установ невиробничої сфери. Створення служб безпеки організацій та 
установ невиробничої сфери. Особливості діяльності організацій та установ невиробничої сфери. 
Державні організації та установи невиробничої сфери. Недержавні організації та установи 
невиробничої сфери. Охорона безпеки організацій та установ невиробничої сфери. Зв'язок служб 
безпеки організацій та установ невиробничої сфери з правоохоронними органами. Контроль за 
забезпеченням безпеки організацій та установ невиробничої сфери та його дотримання.   

Питання для самоконтролю 

1. Поняття організацій та установ невиробничої сфери.  
2. Створення служб безпеки організацій та установ невиробничої сфери. Особливості діяльності 

організацій та установ невиробничої сфери.  
3. Державні організації та установи невиробничої сфери.  
4. Недержавні організації та установи невиробничої сфери.  
5. Охорона безпеки організацій та установ невиробничої сфери.  
6. Зв'язок служб безпеки організацій та установ невиробничої сфери з правоохоронними органами.  
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7. Контроль за забезпеченням безпеки організацій та установ невиробничої сфери та його 
дотримання 

Теми для рефератів 

1. Зв'язок служб безпеки організацій та установ невиробничої сфери з правоохоронними органами.  
2. Контроль за забезпеченням безпеки організацій та установ невиробничої сфери та його 

дотримання 

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 

Тема  9. Навчання кадрів служб безпеки та підвищення кваліфікації з метою якісного 
управління  

Проблема навчання кадрів служб безпеки організацій та установ. Періодичність навчання кадрів 
служб безпеки організацій та установ Створення  реєстру кадрів служб безпеки організацій та 
установ з метою відсіювання ненадійних працівників. Перевірка кадрів служб безпеки організацій та 
установ. Навчання кадрів служб безпеки організацій та установ у сфері теорії забезпечення безпеки. 
кадрів служб безпеки організацій та установ на практиці. Підвищення кваліфікації кадрів служб 
безпеки організацій та установ. Стимулювання кадрів служб безпеки організацій та установ з метою 
підвищення рівня професіоналізму 
 

Питання для самоконтролю 

1. Проблема навчання кадрів служб безпеки організацій та установ.  
2. Періодичність навчання кадрів служб безпеки організацій та установ  
3. Створення  реєстру кадрів служб безпеки організацій та установ з метою відсіювання ненадійних 

працівників.  
4. Перевірка кадрів служб безпеки організацій та установ.  
5. Навчання кадрів служб безпеки організацій та установ у сфері теорії забезпечення безпеки. 

кадрів служб безпеки організацій та установ на практиці.  
6. Підвищення кваліфікації кадрів служб безпеки організацій та установ.  
7. Стимулювання кадрів служб безпеки організацій та установ з метою підвищення рівня 

професіоналізму 
 

Теми для рефератів 

1. Підвищення кваліфікації кадрів служб безпеки організацій та установ.  
2. Стимулювання кадрів служб безпеки організацій та установ з метою підвищення рівня 

професіоналізму. 
 

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 

Тема  10. Контроль за діяльністю служб безпеки установ та організацій  

Поняття контролю за службами безпеки організацій та установ. Відповідальні за здійснення 
контролю за діяльністю служб безпеки організацій та установ. Внутрішній контроль за 
забезпеченням безпеки організацій та установ. Зовнішній контроль за забезпечення безпеки 
організацій та установ. Виявлення порушень в системах забезпечення безпеки організацій та 
установ. Проведення службових розслідувань після виявлення порушень в системі забезпечення 
безпеки організацій та установ. Система контролю та її складові. Громадський контроль за 
забезпечення безпеки організацій і установ та діяльністю служб безпеки  

Питання для самоконтролю 
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1. Поняття контролю за службами безпеки організацій та установ.  
2. Відповідальні за здійснення контролю за діяльністю служб безпеки організацій та установ.  
3. Внутрішній контроль за забезпеченням безпеки організацій та установ.  
4. Зовнішній контроль за забезпечення безпеки організацій та установ.  
5. Виявлення порушень в системах забезпечення безпеки організацій та установ.  
6. Проведення службових розслідувань після виявлення порушень в системі забезпечення безпеки 

організацій та установ.  
7. Система контролю та її складові.  
8. Громадський контроль за забезпечення безпеки організацій і установ та діяльністю служб 

безпеки  

Теми для рефератів 

1. Система контролю та її складові.  
2. Громадський контроль за забезпечення безпеки організацій і установ та діяльністю служб 

безпеки  

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 

Тема  11. Приватні детективи та їх діяльність у сфері забезпечення безпеки установ та 
організацій  
  
Приватні детективи та їх діяльність в Україні. Забезпечення безпеки приватними детективами. 
Приватні детективи в системі організацій та установ. Напрями діяльності приватних детективів у 
сфері забезпечення безпеки організацій та установ. Проблеми взаємодії приватних детективів з 
керівництвом організацій та установ. Створення служб безпеки та участь приватних детективів в 
системі забезпечення безпеки організацій та установ. 

Питання для самоконтролю 

1. Приватні детективи та їх діяльність в Україні.  
2. Забезпечення безпеки приватними детективами.  
3. Приватні детективи в системі організацій та установ.  
4. Напрями діяльності приватних детективів у сфері забезпечення безпеки організацій та установ.  
5. Проблеми взаємодії приватних детективів з керівництвом організацій та установ.  
6. Створення служб безпеки та участь приватних детективів в системі забезпечення безпеки 

організацій та установ. 

Теми для рефератів 

1. Проблеми взаємодії приватних детективів з керівництвом організацій та установ.  
2. Створення служб безпеки та участь приватних детективів в системі забезпечення безпеки 

організацій та установ. 

[Література 1,2,3,4,5,6,7 15,16,17,18 19,20] 

 
 
 
 
 



 14 

Список літератури 

Основна 
 
1.  Закон СРСР “Про індивідуальну трудову діяльність” від 19.11.86 // Відо-мості Верховної Ради 
СРСР. — № 47. — Ст. 964. 
2. Закон СРСР “Про державне підприємство (об’єднання)” від 30.06.87 № 7284- 
3. XI // Відомості Верховної Ради СРСР. — № 26. — Ст. 385. 
4. Закон СРСР “Про кооперацію в СРСР” від 26.05.88 № 8998-ХІ // Відомості Верховної Ради СРСР. 
— № 22. — Ст. 355. 
5. Закон СРСР “Про податки з підприємств, об’єднань і організацій” від 14.06.90 № 1560-1 // 
Відомості Верховної Ради СРСР. — 1990. — № 27. — Ст. 522. 
6. Закон УРСР “Про економічну самостійність Української РСР” від 03.08.90 // Відомості Верховної 
Ради України. — 1990. — № 34. — Ст. 499. 
7. Закон України “Про підприємництво” від 07.02.91 № 698-ХІІ // Відомості Верховної Ради 
України. — 1991. —№ 14. — Ст. 168. 
8. Закон України “Про власність” від 07.02.91 № 697-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 
1991. — № 20. — Ст. 249. 
9. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 № 887-ХІІ // Відо-мості Верховної Ради 
України. — 1991. —№24. — Ст. 272. 
10. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91 № 1576-ХП // Відомості Верховної 
Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682. 
11. Закон України “Про селянське (фермерське) господарство” від 20.12.91 № 2009-ХП // Відомості 
Верховної Ради України. — 1992. —№ 14. — Ст. 186. 
12. Закон України “Про Єдиний митний тариф” від 05.02.92 № 2097-ХП // Відомості Верховної Ради 
України. — 1992. — № 19. — Ст. 259. 
13. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросо-вісної конкуренції у 
підприємницькій діяльності” від 18.02.92 № 2132-ХП // Відомості Верховної Ради України. — 1992. 
— № 21. — Ст. 296. 
14. Закон України “Про інформацію” від 02.10.92 № 2657-ХП // Відомості Вер-ховної Ради України. 
— 1992. — № 25. — Ст. 650. 
15. Закон України “Про видавничу справу” від 05.06.93 № 318/97-ВР // Відомості Верховної Ради 
України. — 1993. — № 32. — Ст. 206. 
16. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.93 № 3792- 
17. XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 13. — Ст. 64. 
18. Закон України “Про державну таємницю” від 21.01.94 № 3855-ХП // Відо-мості Верховної Ради 
України. — 1994. — № 16. — Ст. 93 (нова редакція) 
19. 21.09.99 № 1079-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 49. — Ст. 428). 
20.  Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.94 № 334/94-ХІІ // 
Відомості Верховної Ради України. — 1995. —№ 4. — Ст. 28. 
21. Закон України “Про рекламу” від 03.07.96 № 270/96-ВР // Відомості Вер-ховної Ради України. — 
1996. — № 39. — Ст. 181. 
22. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 № 168/97-ВР // Відомості Верховної 
Ради України. — 1997. — Ст. 156. 
23. . Закон України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соці-альний захист 
журналістів” від 23.09.97 № 540/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 50. — Ст. 
302. 
24.  Закон України “Про лізинг” від 16.12.97 № 723/97-ВР // Відомості Верхов-ної Ради України. — 
1998. — № 16. — Ст. 68. 
25. . Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000 № 
1775-ІП // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 36. — Ст. 299. 
26.  Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.2000 № 2063-III // 
Відомості Верховної Ради України. — 2000. —№51-52. — Ст. 447. 



 15 

27. . Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань опо-даткування” від 
17.05.01 № 2410-ІП // Відомості Верховної Ради України. — 2001.—№30. —Ст. 143. 
28. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. 
– № 25. 
29. Закон України «Про банкрутство» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. 
30. Закон України «Про власність» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20. 
31.  Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 
49. 
32. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 
1992. – № 29. 
33. Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у 
підприємницькій діяльності» // Голос України. – 1992. – № 78. 
34. Закон України «Про оренду майна державних підприємств та організацій» // Відомості Верховної 
Ради України. – 1992. – № 30 
35.  Закон України «Про підприємництво» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14. 
36. Закон України «Про підприємства в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 
24. 
37. Закон України «Про приватизаційні папери» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 
24. 
38.  Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» // Відомості Верховної Ради 
України. – 1992. – № 24. 
39. Закон України «Про систему оподаткування» // Урядовий кур’єр. – 1997. – № 23. 
40.  Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» // Нові Закони України. Випуск 2. – К., 1991. 
41. Ніколаюк С.І, Нікіфорчук Д.Й. Безпека суб'єктів підприємницької діяльності курс лекцій К. КНТ. 
2015. 317 с. 
42. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності Навчальний посібник К. Атіка 2015 
р. 432 с.  
43. АлауховС.Ф, КоцерубаВ.Я. Питання створення систем фізичного захисту значних промислових 
об'єктів // Системи безпеки, 2015, № 41, З. 93. 
44. Барсуков, В.С. Безпека: технології, кошти, послуги / В.С.Барсуков. - М., 2001 - 496 з.  
45. .Барсуков, В.С. Сучасні технології безпеки / В.С.Барсуков, В.В.Водолазский. - М.:Нолидж, 2000. 
- 496 з., мул.  
46. Галатенко В.А. Стандарти інформаційну безпеку / Під редакцією академіка РАН В.Б.Бетелина // 
М.:ИНТУИТ.РУ «>Интернет-университет інформаційних технологій», 2004 
47. Денисов В.Ф. Методи і кошти проектування функціональних профілів системам управління в 
організаційно-технічних системах // Перспективні інформаційні технології у наукових дослідженнях, 
проектуванні та навчанні – Самара:СГАУ, 2006 
48. Домарев В.В. Безпека інформаційних технологій. Методологія створення систем захисту – 
До.:ДиаСофт, 2005 
49. Ізмайлов А.В. Методи системного проектування комплексів технічних засобів фізичного захисту 
російських ядерних об'єктів //Российско-американский семінар по фізичний захист ядерних 
матеріалів й установки, ДПСНПО ">Элерон", М., Росія. 1995.  
50. Инженерно-техническаяукрепленность. Технічні кошти охорони. Вимоги і норми проектування 
захисту об'єктів злочинних зазіхань. МВС РФ. М., 2002 
51. Колчин А.Ф.,Овсянников М. В.,СтрекаловА.Ф.,Сумароков С.В. Управління життєвим циклом 
продукції. – М.:Ахарсис, 2002 
52. МішинЕ.Т., ОленінЮ.А.,КапитоновА.А."Системи безпеки підприємства - нові акценти // 
Конверсія у машинобудуванні, 1998, № 4.  
53. Одинцов А.А. Економічна та і інформаційна безпеку підприємництва:учеб.пособие для вузів. - 
М.: Академія, 2008 
 
 

Додаткова 



 16 

1. Оленін Ю.О.,АлауховС.Ф. До питаннякатегорирования об'єктів із позиції охоронної безпеки // 
Системи безпеки, зв'язку й телекомунікацій, 1999, № 30, З. 26.  
2. 13.Садердинов А.А.,Трайнев В.А.,Федулов А.А. Інформаційна безпеку підприємства: 
Навчальний посібник. – М.:Издательско-торговая корпорація «Дашков і Ко», 2004 
3. Системи охоронні телевізійні. Загальні технічні вимоги, і методи випробувань. М., 2000 
4. Станкевич В.І. Задум побудови комплексної системи забезпечення безпеки території, М: НДІ 
автоматичної апаратури їм. академіка В.С.Семенихина. 
5. 16.Трубачев О.П. Розробка вимог до гарантування безпеки продуктів і систем інформаційних 
технологій з урахуванням ГОСТ РИСО/МЭК 15408-2002 – М.: ТОВ "Центр безпеки інформації 
6. 17.Ярочкин, В.І. Інформаційна безпеку. Підручник для студентів вузів / 3-тє вид. - М.: 
Академічний проект:Трикста, 2005. - 544 з.  
7. Говорушко Т. Економічна безпека України // Економіка. Фінанси. Право. -2000. -№ 12. - С. 3-
5 
8. 2. Данільян О. Національна безпека України: Структура та напрямки реалізації: Навчальний 
посібник/ О.Г. Данільян, О.П. Дзьобань, М.І. Панов,. -Харків: Фоліо, 2002. -284 с. 
9. 3. Ковальчук Т. Економічна безпека і політика: Із досвіду професійного аналітика/ Трохим 
Ковальчук,; Авт.передм. В. П. Горбулін. -К.: Знання, 2004. -638 с. 
10. Кравченко С. Основні напрямки забезпечення економічної безпеки України // Економіка. 
Фінанси. Право. -2002. -№ 12. - С. 6-10 
11. Мазуренко В.І. Питання розробки концепції національної економічної безпеки України // 
Вісник Київського університету імені Т.Шевченка. -1998. -Вип. 8: Міжнародні відносини. - С. 52-58 
12. Мочерний С. Економічна безпека в контексті державного суверенітету України // Економіка 
України. -1998. -№ 4. - С. 4-12 
13. Мусіна Л. Економічні важелі забезпечення національної безпеки // Україна-НАТО. -2006. -№ 
5. - С. 14-20 
14. Олійник О. Діяльність державних органів України щодо забезпечення воєнно-економічної 
безпеки // Актуальні проблеми економіки. -2003. -№ 1. - С.6-9 
15. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави // Розбудова держави. -1998. -№ 9-10. 
- С. 12-15. 
16. Низенко Е.І., Каленяк В.П., Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва: 
Навчальний посібник. К. МАУП, 2015. – 134 с. 
17. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: 
Навчальний посібник. К. Атіка 2015. – 432 с. 
18. Підприємницьке безпекознавство в Україні: навчальний посібник Е.І. Нізенко, П.Д. Біленчук, 
Г.С. Семаков, В.Б. Міщенко. – К.: Вид дім Персонал 2015. – 352 с. 
  
 
 
 
 
   


	Розглянуто та затведжено
	на засіданні кафедри
	управління безпекою,
	правоохоронної та
	антикорупційної діяльності
	Протокол №3 від 12.10.2018
	Завідувач кафедри
	_____________Заросило В.О
	Київ – 2018
	Затверджено на засіданні кафедри управління безпекою, правоохоронної  та антикорупційної діяльності (Протокол №3 від 12.10.18 )
	Система управління, її функції та елементи. Організаційне складне ціле, як система управління.  Упорядкована сукупність взаємозв'язаних елементів, які відрізняються функціональними цілями, діють автономно, але спрямовані на досягнення загальної мети я...
	Теоретичні основи підбору та відбору персоналу. Етапи відбору персоналу. Система етапів відбору персоналу. Прийом та аналіз заявки на підбір персоналу. Аналіз заявки. Уточнення посадових обов'язків та умов роботи. Проведення бесіди при отриманні заявк...
	1. Теоретичні основи підбору та відбору персоналу.
	2. Етапи відбору персоналу.
	3. Система етапів відбору персоналу.
	4. Прийом та аналіз заявки на підбір персоналу.
	5. Уточнення посадових обов'язків та умов роботи.
	6. Проведення бесіди при отриманні заявки на підбір персоналу.
	7. Додаткові вимоги, що висуваються до кандидата.
	8. Пошук кандидатів.
	9. Визначення напрямів пошуку кандидатів.
	10. Аналіз резюме.
	11. Увага і концентрація при читанні та аналізі резюме.
	12. Телефонне інтерв'ю.
	13. Психологічне тестування.
	14. Відкриті та закриті способи відбору персоналу.
	15. Зарубіжний досвід підбору персоналу


