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Пояснювальна записка  
 

Важливою складовою менеджменту безпеки є організація захисту 

установ та організацій, створення надійної, професійно - організованої та 

забезпеченої сучасними технічними засобами системи охорони об’єктів.. 

Тільки така система спроможна захистити установи та організації від загроз з 

боку окремих кримінальних злочинів, організованих злочинних угруповань, 

проникнення промислових шпигунів, можливих терористичних акцій, що, на 

жаль, стало притаманним нашому суспільству. 

Вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності: безпека діяльності 

організацій та установ»  базується на міждисциплінарних зв’язках з іншими 

предметами навчального плану, а саме: “Менеджмент безпеки”, “Безпека 

банківської діяльності”, “Спеціальна охоронна техніка”, “Захист 

підприємницької інформації” та ряду інших. 

Мета вивчення дисципліни опанувати основні положення організації 

охорони об’єктів інфраструктури та персоналу установ та організацій, що 

охороняється, як важливої складової комплексної системи корпоративної 

безпеки. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: 

- правові питання охоронної діяльності; 

- принципи організації охорони; 

- порядок дій зі створення служби охорони; 

- організацію і тактику охорони об’єктів різного призначення та фізичних 

осіб; 

- питання управлінського обліку, звітності та контролю в цій сфері 

діяльності; 

уміти: 

- застосовувати отримані знання у своїй практичній діяльності; 

- розробляти нормативну документацію підприємства щодо організації 

охорони; 
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- розробляти моделі охорони об’єкта, плани охорони і оборони установ та 

організацій ; 

- керувати особовим складом підрозділів охорони; 

- здійснювати заходи щодо запобігання та реагування при злочинних 

посяганнях і терористичних загрозах. 

 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН дисципліни 
«Вступ до спеціальності: безпека діяльності організацій та установ » 

  
 
№  Назва змістового модулю і теми 
 Змістовий модуль І Теоретичні проблеми поняття безпеки 

діяльності організацій  та установ     
1 Поняття безпеки та безпекознавства     
2 Суб'єкти забезпечення безпеки діяльності організацій та установ  
3 Аналіз загроз безпеці організацій та установ  
4 Загальні засади щодо забезпечення безпеки організацій та установ       
 Змістовий модуль 2.Система забезпечення безпеки діяльності 

організацій та установ     
5 Організація і тактика охорони приміщень організацій та установ  
6 Організація  охорони фізичних осіб 
7 Служби безпеки організацій та установ та їх завдання  
8 Забезпечення безпеки за допомогою охоронних структур 
9 Організація забезпечення інформаційної безпеки  

 Разом годин 60 
 

Зміст   
Змістовий модуль №1 .Теоретичні проблеми поняття безпеки діяльності 

організацій  та установ     
 
Тема № 1. Поняття безпеки та безпекознавства  

Безпека та умови її дотримання. Поняття системи безпеки. Зовнішні і 
внутрішні впливи на стан безпеки. Діяльність факторів порушення безпеки. 
Види безпеки, які забезпечуються державними органами. Безпека людини. 
Види безпеки людини. Безпека суспільства. Безпека держави. Національна 
безпека. Складові національної безпеки. Державна безпека. Політична 
безпека. Економічна безпека. Воєнна безпека. Технологічна безпека. 
Екологічна безпека. Гуманітарна безпека. Демографічна безпека. 
Інформаційна безпека. Банківська безпека. Продовольча безпека. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Енергетична безпека. Безпекознавство. Розвиток безпекознавства. Безпеки 
підприємств, установ та організацій. 
   
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Система безпеки   
2. Види безпеки  
3. Забезпечення  безпеки в установах та організаціях  
4. Нормативні документи щодо забезпечення безпеки в установах та 

організаціях  
5. Підготовка нормативних документів в установах та організаціях стосовно 

безпеки 
6. Безпекознавство та його складові 
 
 

Теми для рефератів 
 

1. Поняття системи безпеки 
2. Зовнішні і внутрішні впливи на стан безпеки 
3. Діяльність факторів порушення безпеки 
4. Види безпеки, які забезпечуються державними органами 
 

Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23] 
 
Тема № 2 Суб'єкти забезпечення безпеки діяльності організацій та установ 
 

Принципи діяльності суб'єктів забезпечення безпеки діяльності 
організацій та установ Види суб'єктів забезпечення безпеки діяльності 
організацій та установ. Державні суб'єкти забезпечення безпеки діяльності 
організацій та установ. Приватні суб'єкти забезпечення безпеки діяльності 
організацій та установ. Форми діяльності суб'єктів забезпечення безпеки 
діяльності організацій та установ. Методи діяльності суб'єктів забезпечення 
безпеки діяльності організацій та установ. Служби безпеки та їх роль у 
забезпеченні безпеки діяльності організацій та установ. Поняття безпечної 
діяльності установ та організацій. Види установ та організацій та відмінність 
у забезпеченні безпеки різних організацій та установ. Самостійне 
забезпечення безпеки. Забезпечення безпеки діяльності організацій та 
установ державними органами.    
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Система суб'єктів забезпечення безпеки діяльності організацій та установ  
2. Відмінності у діяльності організацій та установ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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3.  Принципи діяльності суб'єктів забезпечення безпеки діяльності 
організацій та установ 

4. Види суб'єктів забезпечення безпеки діяльності організацій та установ. 
5. Державні та приватні суб'єкти забезпечення безпеки діяльності 

організацій та установ  
6. Служби безпеки та їх роль у забезпеченні безпеки діяльності організацій 

та установ.  
7. Поняття безпечної діяльності установ та організацій. Види установ та 

організацій та відмінність у забезпеченні безпеки різних організацій та 
установ. Самостійне забезпечення безпеки.  

8. Забезпечення безпеки діяльності організацій та установ державними 
органами.    
 
Підготувати реферат на тему «Форми діяльності суб'єктів забезпечення 
безпеки діяльності організацій та установ». 
Підготувати реферат на тему «Методи діяльності суб'єктів забезпечення 
безпеки діяльності організацій та установ» 
Підготувати реферат на тему «Суб'єкти забезпечення безпеки діяльності 
організацій та установ» 

Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23] 
 

Тема № 3 Аналіз загроз безпеці організацій та установ 
 

Класифікація потенційних загроз щодо організацій та установ . 
Зовнішні загрози з боку макросередовища: негативні соціально-політичні і 
економічні процеси в суспільстві, недобросовісна конкуренція, дії іноземних 
снецслужб, промислове шпигунство, організовані злочинні угруповання, 
протиправні посягання окремих осіб. Внутрішні загрози з боку 
мікросередовища: дії агентури конкурентів і розвідок кримінальних 
структур, протиправні дії нелояльних до керівництва осіб і осіб з девіантною 
поведінкою. Суб'єктивні та об'єктивні загрози для організацій та установ. 
Терористичні загрози. Попередження терористичних актів. Підготовка 
персоналу до надзвичайних ситуацій. Контроль за кадрами установ та 
організацій з метою попередження надзвичайних ситуацій. Інструкції з 
поведінки персоналу в разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

 
Питання для самоконтролю 

  
1. Зовнішні загрози для установ та організацій з боку макросередовища 
2. Негативні соціально-політичні і економічні процеси в суспільстві як 

загроза для установ та організацій  
3. Внутрішні загрози з боку мікросередовища 
4. Суб'єктивні та об'єктивні загрози для організацій та установ.  
5. Терористичні загрози.  
6. Попередження терористичних актів.  
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7. Підготовка персоналу до надзвичайних ситуацій.  
8. Контроль за кадрами установ та організацій з метою попередження 

надзвичайних ситуацій.  
9. Інструкції з поведінки персоналу в разі виникнення надзвичайних 

ситуацій  
 

Теми для рефератів 
 
1. Види загроз для установ та організацій. 
2. Види установ та організацій. 
3. Тероризм та загрози джерел установ та організацій. 

 
Література [14; 19; 20; 24; 26—28] 

 
Тема № 4 Загальні засади щодо забезпечення безпеки організацій та 
установ       
 
Загальні засади щодо забезпечення безпеки організацій. Загальні засади щодо 
забезпечення безпеки установ. Види забезпечення безпеки. Екологічна 
безпека установ та організацій. Протипожежна безпека установ та 
організацій. Забезпечення безпеки в приміщеннях установ та організацій. 
Безпека персоналу установ та організацій. Розроблення систем евакуації 
працівників установ та організацій. Визначення загроз для установ та 
організацій. Проведення перевірок організації безпеки установ та організацій. 
Відповідальність за порушення протипожежної безпеки. Відповідальність за 
порушення безпеки на транспорті. Загальні засади забезпечення персоналу 
установ та організацій в разі виникнення об'єктивних загроз. Катастрофи та 
аварії і забезпечення безпеки.  
 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Види забезпечення безпеки.  
2. Екологічна безпека установ та організацій.  
3. Протипожежна безпека установ та організацій.  
4. Противоепідемічна безпека. 
5. Епізоотія та епіфоотія  
6. Забезпечення безпеки в приміщеннях установ та організацій.  
7. Безпека персоналу установ та організацій.  
8. Розроблення систем евакуації працівників установ та організацій.  
9. Визначення загроз для установ та організацій.  
10. Проведення перевірок організації безпеки установ та організацій.  
11. Відповідальність за порушення протипожежної безпеки. 
 

Теми для рефератів 
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1. Система забезпечення безпеки державних установ. 
2. Корпоративна безпека у сфері забезпечення життя і здоров'я працівників. 
3. Правила пожежної безпеки та відповідальність за їх недотримання. 
 

Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23] 
 
Змістовний модуль 2.Система забезпечення безпеки діяльності 
організацій та установ     
 
 
Тема № 5.Організація і тактика охорони приміщень організацій та 
установ 
 

Система фізичної безпеки установ та організацій. Стан захищеності 
життєво-важливих інтересів об'єкта від загроз. Джерела загроз для 
приміщень установ та організацій. Концепція безпеки приміщень установ та 
організацій. Забезпечення безпеки об'єкта від прогнозованих загроз. 
Уразливість об'єкта. Ступінь невідповідності вжитих заходів захисту 
прогнозованим погрозам або заданим вимогам безпеки. Надзвичайна 
ситуація на об'єкті та у приміщенні. Поняття нормальних умов 
функціонування приміщень установ та організацій. Ефективність системи 
фізичної безпеки. Ймовірність виконання системою своєю основною цільової 
функції із забезпечення захисту об'єкта від загроз. Система фізичного 
захисту. Сукупність правових та технічних норм, організаційних заходів і 
інженерно-технічних рішень, вкладених у захист приміщень установ та 
організацій. Контроль та управління доступом персоналу. Система охоронної 
сигналізації. Система телевізійного спостереження. Система оперативного 
зв'язку та оповіщення. Системи освітлення, електроживлення, охоронного 
освітлення та т. ін.. Аналіз уразливості приміщень. 
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Система фізичного захисту.  
2. Сукупність правових та технічних норм, організаційних заходів і 

інженерно-технічних рішень, вкладених у захист приміщень установ та 
організацій.  

3. Контроль та управління доступом персоналу.  
4. Система охоронної сигналізації.  
5. Система телевізійного спостереження.  
6. Система оперативного зв'язку та оповіщення.  
7. Системи освітлення, електроживлення, охоронного освітлення та т. ін..  
8. Аналіз уразливості приміщень. 
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Теми для рефератів 
 
Стан захищеності життєво-важливих інтересів об'єкта від загроз. 
Джерела загроз для приміщень установ та організацій. 
Концепція безпеки приміщень установ та організацій. 
Забезпечення безпеки об'єкта від прогнозованих загроз.  
Уразливість об'єкта. 
 

Література [3,4,5,7,8,9,11,23,24,25] 
 
Тема № 6 .Організація  охорони фізичних осіб 
 

Спеціальна тактика охорони фізичних осіб. Галузь спеціальних знань у сфері 
охорони фізичних осіб. Специфічна діяльність у сфері охорони фізичних осіб 
діяльністю. Практичні навички, уміння і якості, які необхідні для успішного 
ведення охоронних заходів, надійного захисту життя та здоров’я особи, що 
охороняється, її майнових інтересів. Завдання спеціальної тактики охорони 
фізичних осіб. Методи, способи та засоби, що застосовуються терористами 
під час організації та вчиненні терористичних операцій. Основи організації, 
цілі, задачі, принципи ведення охоронних заходів. Сутність і зміст заходів із 
попередньої розвідки та підготовки місць тимчасового перебування осіб, що 
знаходяться під охороною. Тактика дій групи охорони під час пішого 
супроводу охоронюваних осіб і в транспорті. Особливості організації 
охорони фізичної особи за місцем роботи, проживання, на відпочинку, під 
час подорожей та відряджень.  Методи та способи пошуку вибухових 
пристроїв, отруйних і радіоактивних речовин. Спеціальні тактичні прийоми 
захисту особи, що охороняється, у разі нападу та інших надзвичайних 
ситуацій. 

Питання для самоконтролю 

1. Практичних навички, уміння і якості, які необхідні для успішного ведення 
охоронних заходів, надійного захисту життя та здоров’я особи, що 
охороняється, її майнових інтересів.  

2. Завдання спеціальної тактики охорони фізичних осіб.  
3. Принципи діяльності особистої охорони. 
4. Робота служби охорони. Загальні положення. 
5. Співробітники служби охорони. Загальні вимоги 
6. Охорона житла приватних осіб. 
7. Особливості охорони квартири. 
8. Охорона офісу. 
9. Документи та інформація, необхідні для організації охорони будинку, 

квартири, офісу. 
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Теми для рефератів 
 
1. Організація охоронних заходів щодо фізичних осіб у різних умовах. 
2. Види, методи та прийоми спостереження при здійсненні охорони 

фізичних осіб 
 

Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23] 
 

 
Тема № 7.Служби безпеки організацій та установ та їх завдання 
 

Організація служби безпеки. Сектора служби безпеки. Керівник служби 
безпеки. Завдання сектору охорони. Завдання сектору режиму. Виокремлення 
сектору технічного захисту. Завдання оперативного сектору.  

Сектор охорони та його діяльність: Охорона приміщень і будівель, 
охорона устаткування і майна, охорона працівників і засобів, охорона 
фізичних осіб.  

Сектор режиму та його діяльність: Забезпечення секретності документів, 
забезпечення режиму доступу, контроль відвідувачів і транспорту, 
розслідування випадків порушень режиму. 

Сектор технічного захисту та його завдання. Діяльність сектору 
технічного захисту та виявлення технічних каналів просочування інформації, 
контроль за спробами несанкціонованого доступу до інформації за 
допомогою техніки, устаткування установ та організацій засобами 
сигналізації і зв'язку, устаткування фірми протипожежними засобами.  

Сектор оперативної роботи та напрями його діяльності у сфері: 
виявлення і вивчення потенційних конкурентів або ворогів, облік і аналіз 
спроб проникнення в таємниці фірми, здійсненні ворожих акцій, виявлення 
можливих "слабких" місць у діяльності установ та організацій. Проведення 
розвідувальної та контр розвідувальної діяльності  
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Організація служби безпеки.  
2. Сектора служби безпеки.  
3. Керівник служби безпеки.  
4. Завдання сектору охорони.  
5. Завдання сектору режиму.  
6. Виокремлення сектору технічного захисту.  
7. Завдання оперативного сектору.  
 

Теми для рефератів 
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1. Організація служби безпеки 
2. Сектора служби безпеки  
3. Керівник служби безпеки 
 

Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23] 
 

Тема № 8.Забезпечення безпеки за допомогою охоронних структур 
 
Самостійне забезпечення безпеки установ та організацій. Забезпечення з 
допомогою охоронних структур. Види охоронних структур. Технічні засоби 
охорони та їх використання. Поняття нормальних умов функціонування 
приміщень установ та організацій. Ефективність системи забезпечення 
безпеки за допомогою охоронних структур. Ймовірність виконання системою 
своєю основною цільової функції із забезпечення захисту об'єкта від загроз. 
Система фізичного захисту, яка здійснюється охоронними структурами. 
Сукупність правових та технічних норм, організаційних заходів і інженерно-
технічних рішень, вкладених у захист приміщень установ та організацій. 
Контроль та управління доступом персоналу. Система охоронної сигналізації 
та її використання. Система телевізійного спостереження в роботі охоронних 
структур . 
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Види охоронних структур.  
2. Технічні засоби охорони та їх використання.  
3. Поняття нормальних умов функціонування приміщень установ та 

організацій.  
4. Ефективність системи забезпечення безпеки за допомогою охоронних 

структур. 
5. Система фізичного захисту персоналу за допомогою охоронних структур  
6. Угоди з охоронними структурами щодо здійснення охорони та їх 

підготовка 
7. Розірвання угод щодо охорони установ та організацій  
 

Теми для рефератів 
 
1. Приватні та державні охоронні структури. 
2. Використання технічних засобів працівниками охоронних структур. 
3. Забезпечення безпеки власними службами безпеки. 
 

Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23] 
 
Тема № 9. Організація забезпечення інформаційної безпеки 
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Поняття інформаційної безпеки. Основні напрями забезпечення 
інформаційної безпеки. Форми і методи забезпечення інформаційної безпеки. 
Загрози для інформаційної безпеки. Види вірусів, які використовуються для 
знищення інформації. Види програм шпіонив та їх використання. 
Проникнення до баз даних та їх захист. Фізична безпека працівників 
інформаційного блоку. Система захисту інформації, яка використовується на 
різних рівнях установ та організацій. Основні вимоги до вдосконалення 
систем забезпечення безпеки інформації. 
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Комплекс заходів із забезпечення безпеки інформації  
2. Система правових заходів з забезпечення інформаційної безпеки  
3. Організаційні питання забезпечення інформаційної безпеки установ та 

організацій  
4. Технічний рівень забезпечення інформаційної безпеки  
5. Складові інформаційної безпеки  
6. Кадри, які забезпечують інформаційну безпеку 
7. Інформаційна інфраструктура  
8. Засоби масової інформації та інформаційна безпека  
 

Теми для рефератів 
 

1. Типи інформаційних загроз для установ та організацій. 
2. Вразливість суспільних процесів від інформаційного впливу. 
3. Різні рівні забезпечення інформаційної безпеки в установах та 

організаціях. 
 

Література [3,4,5,7,8,9,11,23,24,25] 
 
 

Список літератури 
 

Основна 
1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : www.rada.gov.ua.  

2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 
р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004.  – № 40-41, № 42. – Ст. 492. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua на 21.11.2011.   

3. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 
06.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992.  – № 6. – Ст. 56. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua на 21.11.2011.   



 14 

4. Цивільний кодекс України: Закон України вiд 16.01.2003 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 2003.  – № 40 – 44. – Ст. 356. [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : www.rada.gov.ua на 21.11.2011.  

5. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 2002.  – № 21-22.– Ст. 135. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : www.rada.gov.ua на 21.11.2011. 

6. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 2002.  – № 3-4.– Ст. 27. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : www.rada.gov.ua на 21.11.2011. 

7. Господарський кодекс України: Закон України від 16.03.2003 р. // 
Відомості Верховної Ради України. – 2003.  – № 18 – 22. – Ст. 144. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua на 21.11.2011.   

8. Житловий кодекс Української РСР: Закон України від 30.06.1983 р. // 
Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів № 17032 / 2000. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua на 21.11.2011.   

9. Кодекс законів про працю : Закон України вiд 10.12.1971 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 1971. – № 50. – Ст. 375. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : www.rada.gov.ua на 21.11.2011. 

10. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. (в редакції 
від 04.11.2010 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 
207. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon1.rada.gov.ua на 
21.11.2011. 

11. Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» та 
деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури 
примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб): Закон 
України від 04.11.2010 р. № 2677-VI  // Голос України № 232 від 08 грудня 2010 
року.     

12. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24.03.1998 р. (в 
редакції від 04.11.2010 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36 
– 37. – Ст. 243. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // 
zakon1.rada.gov.ua на 21.11.2011. 

13. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // 
Офіційний вісник України. – 2010. - № 55/1. – Ст. 1900. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http: // zakon1.rada.gov.ua на 21.11.2011.  

14. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http: // zakon1.rada.gov.ua на 21.11.2011.  

15. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http: // zakon1.rada.gov.ua на 21.11.2011.  

16. Про банки і банківську діяльність: Закон України від  07.12.2000 р. // 
Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5 – 6. – Ст. 30. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon1.rada.gov.ua на 21.11.2011.  



 15 

17. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. // 
Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon1.rada.gov.ua на 21.11.2011. 

18. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http: // zakon1.rada.gov.ua на 21.11.2011. 

19. Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з 
прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 2006. – № 30. – Ст. 260. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http: // zakon.rada.gov.ua на 21.11.2011. 

20. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України вiд 24.02.1994 р. 
// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 25. – Ст. 198. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua на 21.11.2011. 

21. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 
р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon1.rada.gov.ua на 21.11.2011. 

22. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України 
від 04.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 161. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon1.rada.gov.ua на 
21.11.2011. 

23. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 1992. – № 47. – Ст. 642. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http: // zakon1.rada.gov.ua на 21.11.2011. 

24. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 2003. – № 38. – Ст. 313. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http: // zakon1.rada.gov.ua на 21.11.2011. 

25. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом 
та іпотечні сертифікати: Закон України від 19.06.2003 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 2004. – № 1. – Ст. 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http: // zakon1.rada.gov.ua на 21.11.2011. 

26. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 1992. – № 49. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http: // zakon1.rada.gov.ua на 21.11.2011. 

27. Про державне регулювання ринку цінних паперів: Закон України від 
30.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon1.rada.gov.ua на 
21.11.2011. 

28. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 1993. – № 39. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // 
zakon1.rada.gov.ua на 21.11.2011. 

29. Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянину незаконними 
діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду: Закон 
України від 01.12.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – 
Ст. 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon1.rada.gov.ua на 
21.11.2011. 



 16 

30. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України 
від 22.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon1.rada.gov.ua на 
21.11.2011. 
 

Додаткова 
 

1. Ніколаюк С.І, Нікіфорчук Д.Й. Безпека суб'єктів підприємницької 
діяльності курс лекцій К. КНТ. 2015. 317 с. 

2. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності 
Навчальний посібник К. Атіка 2015 р. 432 с.  

3. АлауховС.Ф, КоцерубаВ.Я. Питання створення систем фізичного 
захисту значних промислових об'єктів // Системи безпеки, 2015, № 41, З. 93. 

4. Барсуков, В.С. Безпека: технології, кошти, послуги / В.С.Барсуков. - 
М., 2001 - 496 з.  

5. Барсуков, В.С. Сучасні технології безпеки / В.С.Барсуков, 
В.В.Водолазский. - М.:Нолидж, 2000. - 496 .  

6. Галатенко В.А. Стандарти інформаційну безпеку / Під редакцією 
академіка РАН В.Б.Бетелина // М.:ИНТУИТ.РУ «Интернет-университет 
інформаційних технологій», 2004 

7. 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 

8. Домарев В.В. Безпека інформаційних технологій. Методологія 
створення систем захисту – До.:ДиаСофт, 2005 

9. 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.  

10. Инженерно-техническаяукрепленность. Технічні кошти охорони. 
Вимоги і норми проектування захисту об'єктів злочинних зазіхань. МВС РФ. 
М., 2002 

11. КолчинА.Ф.,Овсянников М. В.,СтрекаловА.Ф.,Сумароков С.В. 
Управління життєвим циклом продукції. – М.:Ахарсис, 2002 

12. МішинЕ.Т., ОленінЮ.А.,КапитоновА.А."Системи безпеки 
підприємства - нові акценти // Конверсія у машинобудуванні, 1998, № 4.  

13. 11.Одинцов А.А. Економічна та і інформаційна безпеку 
підприємництва:учеб.пособие для вузів. - М.: Академія, 2008 

14. Оленін Ю.О.,АлауховС.Ф. До питаннякатегорирования об'єктів із 
позиції охоронної безпеки // Системи безпеки, зв'язку й телекомунікацій, 
1999, № 30, З. 26.  

15. Садердинов А.А.,Трайнев В.А.,Федулов А.А. Інформаційна безпеку 
підприємства: Навчальний посібник. – М.:Издательско-торговая корпорація 
«Дашков і Ко», 2004 



 17 

16. Системи охоронні телевізійні. Загальні технічні вимоги, і методи 
випробувань. М., 2000 

17. Станкевич В.І. Задум побудови комплексної системи забезпечення 
безпеки території, М: НДІ автоматичної апаратури їм. академіка 
В.С.Семенихина. 

18. 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 

19. Ярочкин, В.І. Інформаційна безпеку. Підручник для студентів вузів / 3-
тє вид. - М.: Академічний проект:Трикста, 2005. - 544 з.  

20. Говорушко Т. Економічна безпека України // Економіка. Фінанси. 
Право. -2000. -№ 12. - С. 3-5 

21. 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. 

22.  Ковальчук Т. Економічна безпека і політика: Із досвіду професійного 
аналітика/ Трохим Ковальчук,; Авт.передм. В. П. Горбулін. -К.: Знання, 2004. 
-638 с. 

23. Кравченко С. Основні напрямки забезпечення економічної безпеки 
України // Економіка. Фінанси. Право. -2002. -№ 12. - С. 6-10 

24. Мазуренко В.І. Питання розробки концепції національної економічної 
безпеки України // Вісник Київського університету імені Т.Шевченка. -1998. -
Вип. 8: Міжнародні відносини. - С. 52-58 

25. Мочерний С. Економічна безпека в контексті державного суверенітету 
України // Економіка України. -1998. -№ 4. - С. 4-12 

26. Мусіна Л. Економічні важелі забезпечення національної безпеки // 
Україна-НАТО. -2006. -№ 5. - С. 14-20 

27. Олійник О. Діяльність державних органів України щодо забезпечення 
воєнно-економічної безпеки // Актуальні проблеми економіки. -2003. -№ 1. - 
С.6-9 

28. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави // Розбудова 
держави. -1998. -№ 9-10. - С. 12-15. 

29. Низенко Е.І., Каленяк В.П., Забезпечення інформаційної безпеки 
підприємництва: Навчальний посібник. К. МАУП, 2015. – 134 с. 

30. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. 
Економіко-правовий аспект: Навчальний посібник. К. Атіка 2015. – 432 с. 

 
 

 


	Розглянуто та затведжено
	на засіданні кафедри
	управління безпекою,
	правоохоронної та
	антикорупційної діяльності
	Протокол №8 від 20.02.2018
	Завідувач кафедри
	_____________Заросило В.О
	ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН дисципліни
	Зміст
	Змістовий модуль №1 .Теоретичні проблеми поняття безпеки діяльності організацій  та установ
	Тема № 1. Поняття безпеки та безпекознавства
	Питання для самоконтролю
	1. Система безпеки
	2. Види безпеки
	3. Забезпечення  безпеки в установах та організаціях
	4. Нормативні документи щодо забезпечення безпеки в установах та організаціях
	5. Підготовка нормативних документів в установах та організаціях стосовно безпеки
	6. Безпекознавство та його складові
	Теми для рефератів
	1. Поняття системи безпеки
	2. Зовнішні і внутрішні впливи на стан безпеки
	3. Діяльність факторів порушення безпеки
	4. Види безпеки, які забезпечуються державними органами
	Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23]
	Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23]
	Теми для рефератів
	Теми для рефератів
	Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23]
	Теми для рефератів
	Теми для рефератів
	Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23]
	Питання для самоконтролю
	Теми для рефератів
	Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23]
	Самостійне забезпечення безпеки установ та організацій. Забезпечення з допомогою охоронних структур. Види охоронних структур. Технічні засоби охорони та їх використання. Поняття нормальних умов функціонування приміщень установ та організацій. Ефективн...
	Питання для самоконтролю
	1. Види охоронних структур.
	2. Технічні засоби охорони та їх використання.
	3. Поняття нормальних умов функціонування приміщень установ та організацій.
	4. Ефективність системи забезпечення безпеки за допомогою охоронних структур.
	5. Система фізичного захисту персоналу за допомогою охоронних структур
	6. Угоди з охоронними структурами щодо здійснення охорони та їх підготовка
	7. Розірвання угод щодо охорони установ та організацій
	Теми для рефератів
	1. Приватні та державні охоронні структури.
	2. Використання технічних засобів працівниками охоронних структур.
	3. Забезпечення безпеки власними службами безпеки.
	Література [1,2,4,5,6,7,19,20,21,22,23]
	Теми для рефератів



