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Пояснювальна записка 
 
Навчальна програма 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 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 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  
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Поняття «захист підприємництва» та «забезпечення безпеки 
підприємництва». Протидія внутрішнім і зовнішнім загрозам. Мета заподіяння 
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  

 
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 
безпеки підприємницькій діяльності. Служби безпеки та їх роль у забезпеченні 
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. 
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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  
 
 

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. 
 

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 
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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  

 
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 
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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 
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  

 
 

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 
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.  

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

 
ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Самостійна робота студентів є складовою частиною навчального процесу. 

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

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

 
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

Однією із складових успішного засвоєння курсу «Забезпечення безпеки 
підприємницькій діяльності», а також обов’язковою передумовою допуску до 
заліку є виконання контрольної роботи. Виконання контрольної роботи 
передбачає висвітлення трьох питань, які вказані у відповідному варіанті 

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

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

Третє питання передбачає висвітлення однієї з проблем галузевої 
юриспруденції і виконується на ґрунті вивчення студентом навчальної 
літератури і нормативно-правових актів. Відповідь на це питання спрямована 
на засвоєння студентами найважливіших знань щодо окремих галузей права 
України і чинного законодавства. 

Рекомендовані для вивчення нормативно-правові акти і література вказані 
в кожному варіанті контрольної роботи після питань. Після висвітлення питань 
контрольної роботи студент обов’язково повинен вказати використані 
нормативні акти і літературу. 
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Обсяг роботи – 20-24 сторінки друкованого тексту. Запис номера варіанту 
і поставлених питань є обов’язковим, як і перелік використаних нормативно-
правових актів і літератури. Робота виконується українською мовою. 
Виконувати контрольну роботу слід після ретельного вивчення теоретичного 
матеріалу і рекомендованих нормативно-правових актів, адже без цього 
неможливо дати обґрунтовані відповіді на поставлені питання.  

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

 
Теми контрольних робіт 

 
1. 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         
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 
9. Контроль та перевірка інформації щодо нападів, які плануються 
здійснити.  
10. Розроблення планів у сфері захисту певних осіб від нападів та 
захоплень.  
11. Зміна місця проживання, прізвища та зовнішності з метою охорони 
12. Планування протидії загрозам 
13. Система класифікації загроз та принципи такої кваліфікації 
14. Суб'єктивні та об'єктивні загрози 
15. Суб’єкти підприємництва.  
16. Протиправні дії та негативний вплив з боку різних фізичних і 
юридичних осіб на підприємства.  
17. Поняття загроз для підприємницькій діяльності  
18. Протипожежні заходи з боку охорони.  
19. Підбір кадрів для охорони приміщень та їх перевірка.  
20. Виділення окремого відділу в службі безпеки для охорони приміщень.  
21. Тактичні прийому при здійсненні охорони приміщень.  
22. Контроль за охороною приміщень на підприємствах. 
23. Становлення систем безпеки підприємницькій діяльності  
24. Головні напрями забезпечення безпеки підприємницькій діяльності  
25. Забезпечення безпеки об'єктів 
26. Забезпечення безпеки фізичних осіб 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ  
 

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

має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок слухачем з навчальної 
дисципліни.  

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту 
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до 
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою 
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

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

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

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

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

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

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

 
Загальна 

кількість балів 
(перед 

=( ( 
Результат  
навчальних 

занять  
+ 

Результат 
самостійної 

роботи за 
)  / 2 ) *10 
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підсумковим 
контролем) 

за семестр семестр 

 
Підсумковий контроль. 

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

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

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

 

Підсумкові бали  
навчальної 
дисципліни  

= 

Загальна кількість 
балів (перед 
підсумковим 
контролем) 

+ 
Кількість балів за 

підсумковим 
контролем 

 
Слухач, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку 

«незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен) повторно. Повторне 
складання підсумкового контролю (екзамену) допускається не більше двох 
разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а 
другий – комісії, що створюється навчально-науковими інститутами 
(факультетами). Незадовільні оцінки виставляються тільки в відомостях обліку 
успішності. Слухачам, які отримали не більше як дві незадовільні оцінки 
(нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні 
строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до 
фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Слухачі, які не 
ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін, відраховуються 
з Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче 
ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з 
урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету. 
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Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час 
поточного контролю (робота на практичних заняттях, виконання самостійних 
навчальних та індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю 
здійснюються відповідно до нижченаведеної таблиці. 
 
Робота під час навчальних 

занять 
Самостійна та 

індивідуальна робота 
Підсумковий 

контроль 

Отримати не менше 4 
позитивних оцінок 

Підготувати конспект за 
темою самостійної роботи, 

вирішити практичне 
завдання тощо. 

Отримати за 
підсумковий 
контроль не 

менше 30 
балів 

 
 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Оцінк

а в 
балах 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

О
ці

нк
а Пояснення 

90 – 
100 

Відмінно 
(“зараховано”) А 

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

82 – 89 

Добре 
(“зараховано”) 

B 

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

75 – 81 C 

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, 
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі навчальні завдання, які 
передбачені програмою навчання, виконані, якість 
виконання  жодного з них не оцінено мінімальним 
числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, 
робота з декількома незначними помилками або з однією–
двома значними помилками. 
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68 –74 

Задовільно 
(“зараховано”) 

D 

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

60 – 67 E 

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

35–59 

Незадовільно 

(„не 
зараховано”) 

F
X 

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

1–34 F 

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

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Поняття «захист підприємництва» та «забезпечення безпеки 

підприємництва».  
2. Протидія внутрішнім і зовнішнім загрозам.  
3. Мета заподіяння підприємству моральної та матеріальної шкоди. 
4. Суб’єкти підприємницькій діяльності.  
5. Підприємство та його визначення.  
6. Державні органи, які забезпечують безпеку підприємницькій діяльності.  
7. Законодавчі аспекти забезпечення безпеки підприємницької діяльності. 
8. Суб’єкти підприємництва. 
9. Поняття загроз для підприємницькій діяльності  
10. Поняття суб'єктів забезпечення безпеки підприємницькій діяльності. 
11. Державні суб'єкти забезпечення безпеки підприємницькій діяльності. 
12. Приватні суб'єкти забезпечення безпеки підприємницькій діяльності 
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13. Власні служби безпеки.  
14. Класифікація суб'єктів забезпечення безпеки підприємницькій діяльності.  
15. Форми діяльності суб'єктів забезпечення безпеки підприємницькій 

діяльності   
16. Методи діяльності суб'єктів забезпечення безпеки підприємницькій 

діяльності.  
17. Служби безпеки та їх роль у забезпеченні безпеки підприємницькій 

діяльності. 
18. Загрози природного характеру.  
19. Стихійні лиха (повені, лісові пожежі, епідемії і ін..).  
20. Збитки від загроз природного характеру.  
21. Військові загрози.  
22. Кримінальні загрози.  
23. Інформаційні загрози.  
24. Загрози епідеміологічного характеру.  
25. Загрози у сфері транспорту.  
26. Соціальні загрози.  
27. Політичні загрози.  
28. Кадрові загрози.  
29. Економічні та фінансові загрози..  
30. Виникнення загроз та їх передбачення.  
31. Аналітика в сфері підприємницькій діяльності стосовно загроз. 
32. Стратегічні плани щодо протидії загрозам у сфері підприємницькій 

діяльності.  
33. Тактичні плани.  
34. Повсякденні плани.  
35. Контроль за виконанням планів щодо усунення загроз. 
36. Види підприємницькій діяльності та забезпечення безпеки.  
37. Виробничі підприємства.  
38. Торгові підприємства та загрози для їх діяльності.  
39. Створення служби безпеки.  
40. Робота з кадрами та усунення кадрових загроз.  
41. Забезпечення безпеки приміщень установ та об'єктів підприємницькій 

діяльності.  
42. Забезпечення особистої безпеки керівників та персоналу.  
43. Контроль за дотриманням правил безпеки на підприємствах.  
44. Поняття приміщень підприємств.  
45. Види приміщень.  
46. Класифікація приміщень за видами функціонування у складі підприємств.  
47. Види та форми охорони приміщень  
48. Охорона периметру.  
49. Охорона окремих приміщень.  
50. Охорона складів.  
51. Використання технічних засобів для охорони приміщень.  
52. Укріплення стін, стелі, дахів, підлоги для охорони приміщень  
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53. Види та класифікація замків та інших приладів для закривання приміщень.  
54. Системи блокування приміщень.  
55. Протипожежні заходи з боку охорони.  
56. Підбір кадрів для охорони приміщень та їх перевірка.  
57. Контроль за охороною приміщень на підприємствах 
58. Процес фізичного захисту керівництва та провідних фахівців.  
59. Захист власників підприємств.  
60. Організація захисту на робочому місці.  
61. Заходи щодо захисту під час пересування.  
62. Заходи щодо захисту членів родини власників та керівництва підприємств.  
63. Заходи в разі захоплення заручників. 
64. Заходи щодо захисту працівників підприємств в разі нападу та погроз. 
65. Взаємозв'язок  з працівниками правоохоронних органів в разі виникнення 

загроз для керівництв та працівників підприємств.  
66. Перевірка об'єктів життєзабезпечення підприємств та контроль за їхнім 

функціонуванням  
67. Структура служби безпеки фірм.  
68. Сектори служби безпеки.  
69. Сектор охорони та його завдання 
70. Сектор режиму та його завдання 
71. Групи секторів режиму та охорони 
72. Функціональні завдання секторів охорони та режиму.  
73. Розроблення і реалізація режиму охорони.  
74. Фізична охорона керівництва банків, фірм і деяких головних фахівців. 
75. Фізична охорона персоналу і клієнтів.  
76. Фізична охорона об'єктів, територій, устаткування, продукції.  
77. Фізична охорона перевезень грошових коштів, сировини, продукції.  
78. Сектор технічного захисту та його завдання.  
79. Сектор оперативної роботи та його завдання. 
80. Правові та організаційні заходи забезпечення захисту інформації   
81. Методи визначення організаційно-правових проблем забезпечення безпеки 

підприємницької діяльності.  
82. Правові та не правові заходи забезпечення захисту інформації.  
83. Структура заходів з захисту інформації.  
84. Морально-етичні засоби.  
85. Правові засоби захисту інформації.  
86. Адміністративні (організаційні) засоби захисту інформації.  
87. Засоби фізичного (технічного) захисту інформації.  
88. Засоби захисту кабельної системи.  
89. Засоби захисту системи електроживлення.  
90. Засоби архівації та дублювання інформації.  
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