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Пояснювальна записка 
 
Методичні рекомедації дисципліни «Забезпечення безпеки підприємницької 

діяльності» є спеціальним курсом у системі професійної підготовки фахівців з 
безпеки підприємництва  і фахівців у галузі права, які б змогли виконувати 
службові задачі у складі сил служби безпеки господарюючого суб'єкта, в різних 
умовах. 

В основу методики оволодіння цією дисципліною покладено 
систематичну й активну самостійну роботу студентів з вивчення наукової 
літератури, нормативних актів, підручників та наукової літератури у сфері 
організаційно-правових проблем безпеки підприємництва. 

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. 

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 

підприємництва; 
• 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; 

уміти: 
• здійснювати психологічне вивчення компонентів професійної діяльності; 
• подавати допомогу для розв'язання конфліктів професійного 

самовизначення; 
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• 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 «Забезпечення безпеки підприємницької діяльності» 

 
№  Назва змістового модулю і теми  
 Змістовий модуль 1.Теоретичні засади забезпечення 

функціонування та розвитку системи безпеки підприємництва, що 
здійснюється державними і недержавними структурами у межах 
забезпечення життєво важливих аспектів діяльності підприємств  

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

організацій та установ     
5 Організація і тактика охорони приміщень підприємств   
6 Організація фізичної охорони керівництва та персоналу підприємств  
7 Служби безпеки підприємств, їх формування та їх завдання  
8 Організація забезпечення інформаційної безпеки підприємств   

 Разом годин 90 
 

Зміст дисципліни « Забезпечення безпеки підприємницької діяльності                                                                     
 

Тема  1. Поняття безпеки підприємницької діяльності  
       

Поняття «захист підприємництва» та «забезпечення безпеки 
підприємництва». Протидія внутрішнім і зовнішнім загрозам. Мета заподіяння 
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підприємству моральної та матеріальної шкоди. Суб’єкти підприємницькій 
діяльності. Підприємство та його визначення. Державні органи, які 
забезпечують безпеку підприємницькій діяльності. Законодавчі аспекти 
забезпечення безпеки підприємницької діяльності. Виконавчі документ у сфері 
забезпечення безпеки підприємницької діяльності  та органи економічного 
управління. Недержавні установи, організації, агентства, центри, які на 
забезпечують  безпеку підприємницькій діяльності. Процесі здійснення 
господарської діяльності. Суб’єкти підприємництва. Протиправні дії та 
негативний вплив з боку різних фізичних і юридичних осіб на підприємства. 
Поняття загроз для підприємницькій діяльності  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Суб’єкти підприємницькій діяльності.  
2. Підприємство та його визначення.  
3. Державні органи, які забезпечують безпеку підприємницькій діяльності.  
4. Законодавчі аспекти забезпечення безпеки підприємницької діяльності.  
5. Виконавчі документ у сфері забезпечення безпеки підприємницької 

діяльності  та органи економічного управління.  
6. Недержавні установи, організації, агентства, центри, які на забезпечують  

безпеку підприємницькій діяльності.  
7. Процесі здійснення господарської діяльності. 

 
Теми для рефератів 

 
1. Суб’єкти підприємництва.  
2. Протиправні дії та негативний вплив з боку різних фізичних і юридичних 

осіб на підприємства.  
3. Поняття загроз для підприємницькій діяльності  

 
Література [2,3,4,5,6,7,8,22,23,24,25,26,27,31,32] 

 
Тема  2 Суб'єкти забезпечення безпеки підприємницької діяльності   
 
Поняття суб'єктів забезпечення безпеки підприємницькій діяльності. Державні 
суб'єкти забезпечення безпеки підприємницькій діяльності. Приватні суб'єкти 
забезпечення безпеки підприємницькій діяльності. Власні служби безпеки. 
Класифікація суб'єктів забезпечення безпеки підприємницькій діяльності. 
Керівництво забезпеченням безпеки підприємницькій діяльності. Напрями 
діяльності служби безпеки у сфері забезпечення безпеки підприємницькій 
діяльності. Загрози підприємницькій діяльності. Класифікація загроз для 
безпеки підприємницькій діяльності. Принципи діяльності суб'єктів 
забезпечення безпеки підприємницькій діяльності. Види суб'єктів забезпечення 
безпеки підприємницькій діяльності. Форми діяльності суб'єктів забезпечення 
безпеки підприємницькій діяльності  Методи діяльності суб'єктів забезпечення 
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безпеки підприємницькій діяльності. Служби безпеки та їх роль у забезпеченні 
безпеки підприємницькій діяльності. 
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Державні суб'єкти забезпечення безпеки підприємницькій діяльності.  
2. Приватні суб'єкти забезпечення безпеки підприємницькій діяльності.  
3. Власні служби безпеки.  
4. Класифікація суб'єктів забезпечення безпеки підприємницькій діяльності.  
5. Напрями діяльності служби безпеки у сфері забезпечення безпеки 

підприємницькій діяльності.  
6. Класифікація загроз для безпеки підприємницькій діяльності.  
7. Принципи діяльності суб'єктів забезпечення безпеки підприємницькій 

діяльності.  
8. Види суб'єктів забезпечення безпеки підприємницькій діяльності.  
9. Форми діяльності суб'єктів забезпечення безпеки підприємницькій 

діяльності   
 

Теми для рефератів 
 
1. Класифікація суб'єктів забезпечення безпеки підприємницькій діяльності.  
2. Керівництво забезпеченням безпеки підприємницькій діяльності.  
3. Напрями діяльності служби безпеки у сфері забезпечення безпеки 

підприємницькій діяльності.  
4. Загрози підприємницькій діяльності. Класифікація загроз для безпеки 

підприємницькій діяльності.  
5. Принципи діяльності суб'єктів забезпечення безпеки підприємницькій 

діяльності. 
 

Література [2,4,5,6,17,18,19,20,21,22,23,24] 
 
Тема  3 .Аналіз загроз безпеці підприємницької діяльності 

 
Загрози природного характеру. Стихійні лиха (повені, лісові пожежі, епідемії і 
ін..). Збитки від загроз природного характеру. Військові загрози. Кримінальні 
загрози. Інформаційні загрози. Загрози епідеміологічного характеру. Загрози у 
сфері транспорту. Соціальні загрози. Політичні загрози. Кадрові загрози. 
Економічні та фінансові загрози.. Виникнення загроз та їх передбачення. 
Аналітика в сфері підприємницькій діяльності стосовно загроз. Планування 
попередження загроз Види планів по нейтралізації загроз. Стратегічні плани 
щодо протидії загрозам у сфері підприємницькій діяльності. Тактичні плани. 
Повсякденні плани. Контроль за виконанням планів щодо усунення загроз. 
 

Питання для самоконтролю 
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1. Види загроз підприємницькій діяльності  
2. Військові загрози підприємницькій діяльності .  
3. Кримінальні загрози підприємницькій діяльності .  
4. Інформаційні загрози підприємницькій діяльності .  
5. Загрози епідеміологічного характеру підприємницькій діяльності .  
6. Загрози у сфері транспорту підприємницькій діяльності .  
7. Соціальні загрози підприємницькій діяльності .  
8. Політичні загрози підприємницькій діяльності .  
9. Кадрові загрози підприємницькій діяльності .  
10. Економічні та фінансові загрози підприємницькій діяльності   
11. Виникнення загроз та їх передбачення. 
 

Теми для рефератів 
 

1. Планування протидії загрозам для підприємницької діяльності  
2. Система класифікації загроз для підприємницької діяльності та принципи 

такої кваліфікації 
3. Суб'єктивні та об'єктивні загрози для підприємницької діяльності  

 
Література [7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,24] 

 
Тема  4.Загальні засади щодо забезпечення безпеки підприємницької 
діяльності         
 
Загальні питання забезпечення безпеки підприємницькій діяльності. Види 
підприємницькій діяльності та забезпечення безпеки. Виробничі підприємства. 
Торгові підприємства та загрози для їх діяльності. Підприємства та 
забезпечення безпеки підприємницькій діяльності. Створення служби безпеки. 
Завдання служби безпеки. Ліквідація певного виду загроз для безпеки 
підприємств. Робота з кадрами та усунення кадрових загроз. Забезпечення 
безпеки приміщень установ та об'єктів підприємницькій діяльності. 
Забезпечення особистої безпеки керівників та персоналу. Контроль за 
дотриманням правил безпеки на підприємствах. Інформація та її цінність в 
сучасному світі. Забезпечення безпеки інформації. Використання отриманої 
інформації  
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Виробничі підприємства.  
2. Торгові підприємства та загрози для їх діяльності.  
3. Змішані підприємства.  
4. Підприємства та забезпечення безпеки підприємницькій діяльності.  
5. Створення служби безпеки.  
6. Завдання служби безпеки.  
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7. Забезпечення безпеки приміщень установ та об'єктів підприємницької 
діяльності  

8. Забезпечення особистої безпеки керівників та персоналу. 
 
 

Теми для рефератів 
 
1. Становлення систем безпеки підприємницькій діяльності  
2. Головні напрями забезпечення безпеки підприємницькій діяльності  
3. Забезпечення безпеки об'єктів підприємницької діяльності  
4. Забезпечення безпеки фізичних осіб 
 

Література [1,2,4,5,6,7,8,9,14,15,16,17,32,33,34] 
 
Змістовий модуль 2.Система забезпечення безпеки діяльності організацій 
та установ     
 
Тема  5 .Організація і тактика охорони приміщень підприємств   
 
Поняття приміщень підприємств. Види приміщень. Класифікація приміщень за 
видами функціонування у складі підприємств. Види та форми охорони 
приміщень Охорона периметру. Охорона окремих приміщень. Охорона складів. 
Класифікація приміщень для охорони. Використання технічних засобів для 
охорони приміщень. Укріплення стін, стелі, дахів, підлоги для охорони 
приміщень Види та класифікація замків та інших приладів для закривання 
приміщень. Системи блокування приміщень. Протипожежні заходи з боку 
охорони. Підбір кадрів для охорони приміщень та їх перевірка. Виділення 
окремого відділу в службі безпеки для охорони приміщень. Тактичні прийому 
при здійсненні охорони приміщень. Контроль за охороною приміщень на 
підприємствах. 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Види та форми охорони приміщень підприємницької діяльності  
2. Охорона периметру об'єктів підприємницької діяльності   
3. Охорона окремих приміщень.  
4. Охорона складів.  
5. Класифікація приміщень для охорони.  
6. Використання технічних засобів для охорони приміщень.  
7. Укріплення стін, стелі, дахів, підлоги для охорони приміщень  
8. Види та класифікація замків та інших приладів для закривання приміщень.  
9. Системи блокування приміщень. 
 

Теми для рефератів 
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1. Протипожежні заходи з боку охорони.  
2. Підбір кадрів для охорони приміщень та їх перевірка.  
3. Виділення окремого відділу в службі безпеки для охорони приміщень.  
4. Тактичні прийому при здійсненні охорони приміщень.  
5. Контроль за охороною приміщень на підприємствах. 
 

Література [2,3,4,5,6,11,13,17,18,22,23,24,25,26] 
 
Тема  6.Організація фізичного захисту керівництва та персоналу 
підприємницької діяльності.  
 
Процес фізичного захисту керівництва та провідних фахівців. Захист власників 
підприємств. Організація захисту на робочому місці. Заходи щодо захисту під 
час пересування. Зміна маршрутів пересування та транспорту. Заходи щодо 
захисту членів родини власників та керівництва підприємств. Заходи в разі 
захоплення заручників. Психологічна підготовка осіб, які мож3уть бути 
захоплені в якості заручників. Зв'язок в разі надзвичайних ситуацій. Охорона 
місць проживання керівництв та працівників. Заходи щодо захисту працівників 
підприємств в разі нападу та погроз. Взаємозв'язок  з працівниками 
правоохоронних органів в разі виникнення загроз для керівництв та 
працівників підприємств. Контроль та перевірка інформації щодо нападів, які 
плануються здійснити. Розроблення планів у сфері захисту певних осіб від 
нападів та захоплень. Зміна місця проживання, прізвища та зовнішності. 
Перевірка об'єктів життєзабезпечення підприємств та контроль за їхнім 
функціонуванням  
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Процес фізичного захисту керівництва та провідних фахівців.  
2. Захист власників підприємств.  
3. Організація захисту на робочому місці.  
4. Заходи щодо захисту під час пересування.  
5. Зміна маршрутів пересування та транспорту.  
6. Заходи щодо захисту членів родини власників та керівництва підприємств.  
7. Заходи в разі захоплення заручників.  
8. Психологічна підготовка осіб, які можуть бути захоплені в якості 

заручників.  
9. Зв'язок в разі надзвичайних ситуацій.  
10. Охорона місць проживання керівництв та працівників.  
11. Заходи щодо захисту працівників підприємств в разі нападу та погроз. 
 

Теми для рефератів 
 
1. Контроль та перевірка інформації щодо нападів, які плануються здійснити 

на об'єкти підприємницької діяльності .  
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2. Розроблення планів у сфері захисту певних осіб від нападів та захоплень 
об'єктів підприємницької діяльності   

3. Зміна місця проживання, прізвища та зовнішності з метою охорони 
персоналу підприємницької діяльності  
 

Література [1,2,4,5,6,7,8,9,14,15,16,18,29,31,33] 
 
Тема  7. Служби безпеки підприємств, їх формування та їх завдання 
 

 Структура служби безпеки фірм. Сектори служби безпеки. Кількість осіб 
у кожному секторі. Сектор охорони та його завдання: охорона приміщень і 
будівель, охорона устаткування і майна, охорона працівників і засобів, охорона 
перевезень. Сектор режиму та його завдання: забезпечення секретності 
документів, забезпечення режиму доступу, контроль відвідувачів і транспорту, 
розслідування випадків порушень режиму. Групи секторів режиму та охорони: 
патрульно-постової служби,  інкасації і супроводів, охоронців, контролю за 
дотриманням режимів. Функціональні завдання секторів охорони та режиму. 
Розроблення і реалізація режиму охорони. Фізична охорона керівництва банків, 
фірм і деяких головних фахівців. Фізична охорона персоналу і клієнтів. 
Фізична охорона об'єктів, територій, устаткування, продукції. Фізична охорона 
перевезень грошових коштів, сировини, продукції. Контроль за виконанням 
працівниками встановлених на фірмі, в компанії, організації режимів.  Фізична 
протидія можливим акціям кримінальних елементів і конкурентів щодо 
керівництва, персоналу, клієнтів, об'єктів, готівки. Взаємодія служби безпеки з 
державними правоохоронними органами з питань фізичної безпеки фірми, 
компанії, організації. Збір і формування в інформаційно-аналітичному 
відділенні відомостей і фактів, що мають значення для гарантування 
корпоративної безпеки фірми, організації. Сектор технічного захисту та його 
завдання. Виявлення технічних каналів просочування інформації. Контроль за 
спробами несанкціонованого доступу до інформації за допомогою техніки. 
Устаткування фірми засобами сигналізації і зв'язку. Устаткування фірми 
протипожежними засобами. Сектор оперативної роботи та його завдання. 
Виявлення і вивчення фірм і злочинних співтовариств, що є потенційними 
конкурентами або ворогами фірми. Облік і аналіз спроб проникнення в 
таємниці фірми, здійсненні ворожих акцій. Виявлення можливих "слабких" 
місць у діяльності фірми. Інформаційно-аналітичне відділення посідає 
особливе місце в системі корпоративної безпеки підприємства. Збирання 
інформації від відділень служби безпеки та інших підрозділів підприємства з 
питань гарантування корпоративної безпеки. Перероблення інформації 
відповідно до структури бази даних, закладеної в інформаційну систему. 
Видача інформації, наявної в базі даних, на вимогу керівництва підприємства і 
керівників інших відділень. Дослідження інформації, яка є в базі даних, і 
надання першій особі фірми аналітичних оглядів та інших документів. Захист 
бази даних від умисного або неумисного руйнування і просочування інформації 
до кримінальних елементів або конкурентів. Організація координації і взаємодії 
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з іншими базами даних організації і з дозволу її керівництва - з банками даних 
партнерів та їх інформаційних центрів. Основні функції відділення захисту 
електронно-обчислювальної техніки і каналів зв'язку. Розвідувальний та 
контрозвідувальний підрозділи  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Сектори служби безпеки.  
2. Кількість осіб у кожному секторі служби безпеки.  
3. Сектор охорони та його завдання. 
4. Сектор режиму та його завдання 
5. Групи секторів режиму та охорони. 
6. Функціональні завдання секторів охорони та режиму.  
7. Розроблення і реалізація режиму охорони.  
8. Основні функції відділення захисту електронно-обчислювальної техніки і 

каналів зв'язку.  
9. Розвідувальний та контрозвідувальний підрозділи  

 
Теми для рефератів 

 
1. Мета оперативно-тактичного забезпечення безпеки підприємств 
2. Планування заходів з охорони підприємств 
3. Цілі розвідувальної та контр розвідувальної діяльності об'єктів 

підприємницької діяльності  
4. Структура і склад служби безпеки об'єктів підприємницької діяльності  
5. Положення про службу безпеки і розподіл посадових обов'язків. 

 
Література [2-7,11,14,15,16,18,19,25-28,40] 

 
Тема  8.Організація забезпечення інформаційної безпеки підприємств   
 

Правові та організаційні заходи забезпечення захисту інформації  як одна 
із функцій організаційно-правових проблем забезпечення безпеки 
підприємницької діяльності. Методи визначення організаційно-правових 
проблем забезпечення безпеки підприємницької діяльності. Правові та не 
правові заходи забезпечення захисту інформації. Структура заходів з захисту 
інформації. Морально-етичні засоби. Правові засоби захисту інформації. 
Адміністративні (організаційні) засоби захисту інформації. Регламентація 
адміністративних заходів. Заходи, які передбачаються під час проектування, 
будівництва та облаштування об’єктів охорони. Заходи, що здійснюються під 
час проектування, розробки, ремонту й модифікації обладнання та програмного 
забезпечення. Заходи, які здійснюються під час добору та підготовки 
персоналу. Розробка правил обробки та зберігання інформації. Засоби 
фізичного (технічного) захисту інформації. Засоби захисту кабельної системи. 
Засоби захисту системи електроживлення. Засоби архівації та дублювання 
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інформації. Засоби захисту від відпливу інформації по різних фізичних полях, 
що виникають під час роботи технічних засобів. Засоби виявлення 
прослуховувальної апаратури. Електромагнітне екранування пристроїв та 
приміщень. Активне радіотехнічне маскування з використанням 
широкосмугових генераторів шумів. Програмні засоби захисту інформації 
Комп’ютерна стенографія. Додатковий захист. Вбудований захист. 
Класифікація заходів забезпечення безпеки автоматизованих систем.  

 
Питання для самоконтролю 

 
1.Методи визначення організаційно-правових проблем забезпечення безпеки 
підприємницької діяльності.  
2.Правові та не правові заходи забезпечення захисту інформації. 
3.Структура заходів з захисту інформації.  
4.Морально-етичні засоби.  
5.Правові засоби захисту інформації.  
6.Адміністративні (організаційні) засоби захисту інформації. 
7.Регламентація адміністративних заходів. 
8.Розробка правил обробки та зберігання інформації.  
9.Засоби фізичного (технічного) захисту інформації.  
10.Засоби захисту кабельної системи.  
11.Засоби захисту системи електроживлення.  
12.Засоби архівації та дублювання інформації. 

 
Теми для рефератів 

 
1.Сутність правових заходів забезпечення безпеки в автоматизованих системах. 
2.Сутність морально-етичних заходів забезпечення безпеки в автоматизованих 
системах  
3.Сутність організаційних заходів забезпечення безпеки в автоматизованих 
системах  
4.Сутність фізичних та технічних заходів забезпечення безпеки в 
автоматизованих системах  
5.Основні завдання служби безпеки підприємств у сфері захисту інформації . 

 
Література [2,4-8,10,12,14,15-17,22-24,33,35-38] 

 
 

Список літератури 
Основна 

 
1. Наказ Міністра внутрішніх справ України «Про затвердження інструкції 
про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій на надання 
послуг по охороні колективної і приватної власності, а також охороні громадян, 
монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної 
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сигналізації» від 28.02.1994 № 112. 
2. Наказ Ліцензійної палати України і СБУ «Про умови і правила 
провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з розроблення, 
виготовлення і реалізації спеціальних технічних засобів (в тому числі 
іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів 
негласного отримання інформації та контроль за їх дотриманням» від 
07.04.1999. - 30/76. 
3. Положення про Державний комітет України з питань регуляторної 
політики та підприємництва: Затв. Указом Президента України від 25 травня 
2000 р. № 721/2000. 
4. Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності: Затв. 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2014 р. № 1020 // Офіц. 
вісн. України. - 2014. - № 27. - Ст. 1004. 
5. Постанова Верховної Ради України «Про Державну програму боротьби зі 
злочинністю» від 25 червня 1993 р. № 3225-ХП // ВВР України. - 1993. 
6. Постанова Верховної Ради України «Про концепцію (основи 
державної політики) національної безпеки України» 11 Голос України. - 1997. - 
4 лют. 
7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що 
не становлять комерційної таємниці» від 9 серпня 1993 р. № 611 // З.П. - 1993. -
№ 12.-Ст. 269. 
8. Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та 
захисту інформації Служби безпеки України «Про затвердження Положення 
про порядок розроблення, виготовлення та експлуатації засобів 
криптографічного захисту конфіденційної інформації» від 30.11.99, № 53. 
9. Бандурка А.М., Горбачев А.В. Оперативно-розыскная деятельность: 
правовой аналіз: Науч.-практ. пособие. - К., 1994. 
10. Батурин Ю.М., Жодзинский А.М. Компютерная преступность и 
компютерная безопасность. - М.: Юрид. лит., 1991. 
11. Безопасность бизнеса: Справ, пособие / Под ред. Ю.И. Когута. - К., 
1993. 
12. Беляков К.1. Протидія правопорушенням, що вчиняються з 
використанням інформаційних технологій - проблеми науково-методологічного 
та навчально-методичного забезпечення // Боротьба з організованою 
злочинністю і корупцією (теорія і практика), 2003. - № 7. - С. 95-04Т&.Боттом 
Н., Галатти Р. Экономическая разведка и контрразведка: Практ. пособие: Пер. с 
англ. - Новосибирск, 1994. 
13. Бутузов В.М., Шеломенцев В.П. Застосування високих технологій 
при технічному документуванні злочинної діяльності // Боротьба з 
організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 2004. - № 8. - С. 
118-124. 
14. Виявлення та розслідування зочинів, що вчиняються у сфері 
інформаційних технологій: Наук.-практ. посібник / Б.В. Романюк, В.Д. 
Павловський, М.В. Гуцалюк, В.М. Кутузов; за заг. ред. проф. Я.Ю. 



 15 

Кондратьева. - К.: Вид. Паливода А.В., 2004. 
15. Гасанов Э. Энциклопедия личной безопасности. -М: Аквариум, 1994. 
16. Голубее В.О., Павловський В.Д., Цимбалюк В.С. Інформаційна 
безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних 
технологій / Гуманітарний ун-т «Запорізький ін-т держ. та муніципального 
управління» / За заг. ред.. Р.А. Калюжного. - Запоріжжя: Просвіта, 2001. 
17. Заплатинсъкий В.М. Основи кримінологічної безпеки сучасного 
бізнесу: Навч. посіб. - К: Вид-во КДТЕУ, 2000. 
18. Зубок М.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності 
комерційного підприємництва, банку. // Бізнес і безпека. - 2003. - № 1.Зубок 
М.І., Зубок Р.М. Безпека підприємницької діяльності. - К.: Істина, 2004. 
19. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів 
злочинів: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П.Д. Біленчук, А.П Гель, Г.С. 
Семаков. - К.: МАУП, 2007. 
20. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-
ту, 2003. 
 

Додаткова 
 
21. Бесчасний В.М. Робота з персоналом органів внутрішніх справ. 
Донецьк, ДЮІ, 2005. – 206 с. 
22. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология 
труда: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999.- 407с. 
23. Богиня Д.П. Гришнова О.А. Основи економіки праці. Навч. посіб. – К.: 
Знання-Прес, 2001. – 313 с 
24. Владимирова Л.П. Экономика труда. Учебное пособие. – М.: 
Издательский дом «Дашков и Ко», 2000. – 220с. 
25. Заболотная С.П. В помощь работнику отдела кадров. – Днепропетровск: 
Баланс-клуб, 1999. – 293с. 
26. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 
200с 
27. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Учебник для вузов. – М.: 
НОРМА – ИНФРА-М, 2001. – 448с. 
28. Кадрове діловодство: Методичний посібник. – Дніпропетровськ: 
Баланс-клуб, 1999. – 112с. 
29. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навчальний 
посібник. – Київ: КНЕУ, 2014. – 224с. 
30. Масхма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. 
Посібник. – К., 2002. 
31. Рубан Г.С. Работа с кадрами на производстве. – Киев: Техника, 1990. –
124с. 
32. Щокін Г.В. Теорія кадрової політики: Монографія. – Київ: МАУП, 1997. 
–176с.  
33. Хейне П. Економічний спосіб мислення: Пер з англ. - М.: Новини, 
1991.  



 16 

34. Сергєєв І.В., Веретенникова І.І. Економіка організації 
(підприємства): навч./Під ред. І.В. Сергєєва. - 3 вид., Перераб. і доп. - К.: ТК 
Велбі, Вид-во Проспект, 2016. - 560 с.  
35. Економіка підприємства (фірми): Підручник/Під ред. проф. 
О.І.Волкова і доц. О.В. Дев'яткіна. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА - М, 
2005. - 601 с. - (Вища освіта).  
36. Андрєєв С.В., Волкова В.К. Пошук персоналу. Оформлення прийому 
на роботу. - М.: Альфа-Пресс, 2002.  
37. Архипова Н.І. Менеджмент (Управління персоналом) / Н.І. 
Архипова, О.Л. Сєдова. - М.: ИНФРА-М, 2003  
38. Базарова Т.Ю. Управління персоналом: Підручник 2-е видання. - М.: 
ЮНИТИ, 2005.  
39. Веснін В.Р. Практичний менеджмент персоналу: Посібник з кадрової 
роботи. - М.: Юристь, 2002.  
40. Владимирова В.В. Правові аспекти використання кадрових 
інструментів у процесі відбору персоналу. / В.В. Владимирова / / Кадри 
підприємства. - 2016. - № 5.  
 
 
 


	Розглянуто та затведжено
	на засіданні кафедри
	управління безпекою,
	правоохоронної та
	антикорупційної діяльності
	Протокол №8 від 20.02.2018
	Завідувач кафедри
	_____________Заросило В.О
	Структура служби безпеки фірм. Сектори служби безпеки. Кількість осіб у кожному секторі. Сектор охорони та його завдання: охорона приміщень і будівель, охорона устаткування і майна, охорона працівників і засобів, охорона перевезень. Сектор режиму та ...
	1. Сектори служби безпеки.
	2. Кількість осіб у кожному секторі служби безпеки.
	3. Сектор охорони та його завдання.
	4. Сектор режиму та його завдання
	5. Групи секторів режиму та охорони.
	6. Функціональні завдання секторів охорони та режиму.
	7. Розроблення і реалізація режиму охорони.
	8. Основні функції відділення захисту електронно-обчислювальної техніки і каналів зв'язку.
	9. Розвідувальний та контрозвідувальний підрозділи


