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Пояснювальна записка  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- використовувати засвоєний матеріал в повсякденному житті та в професійній діяльності. 
 

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

організацій» 
 
№  Назва змістового модулю і теми 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Разом годин 90 
 
 

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

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

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

підприємств, організацій та установ.  
5. Загальна характеристика предмета забезпечення безпеки підприємств, установ та 

організацій.   
6. Основні завдання в системі забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій.  
7. Відмінність у забезпеченні безпеки підприємств установ та організацій. 
8. Історичні аспекти забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій. 
9. Суб'єктивна необхідність організації забезпечення безпеки підприємств, установ та 

організацій   
 

Теми для рефератів 
 

1. Основні завдання в системі забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій.  
2. Відмінність у забезпеченні безпеки підприємств установ та організацій. 
 
 

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

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

Питання для самоконтролю 
 

1. Система законодавства щодо забезпечення безпеки підприємств, установ та 
організацій.  

2. Поняття безпекознавства.  
3. Стан забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ.  
4. Нормативні акти у сфері забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ.  
5. Безпекознавство, як наука та етапи її розвитку.  
6. Принципи безпекознавства.  
7. Поняття та види забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ.  
8. Загальна характеристика безпекознавства та історичні етапи її розвитку.  
9. Система безпекознавства в Україні та зарубіжних країнах.  
10. Нормативні акти України щодо забезпечення безпеки підприємств, організацій та 

установ.  
11. Регіональні нормативні акти щодо забезпечення безпеки підприємств, організацій та 

установ.  
12. Місцеві нормативні акти у сфері безпекознавства.  
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Теми для рефератів 

1. Принципи безпекознавства.  
2. Поняття та види забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ.  
3. Загальна характеристика безпекознавства та історичні етапи її розвитку 

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

 
Тема  3 Аналіз складових частин безпеки підприємств, організацій та установ  
 

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

Питання для самоконтролю 
 

1. Поняття й ознаки правовідносин у галузі безпекознавства.  
2. Види безпекознавчих правовідносин.  
3. Суб'єкти забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ права: поняття, 

ознаки, види.  
4. Поняття й ознаки об'єктів забезпечення безпеки . 
5. Класифікація об'єктів безпекознавчого права.  
6. Загальна характеристика інтеграційних об'єктів  безпекознавчого права.  
7. Диференційні об'єкти безпекознавчого права: поняття, ознаки та види.  
8. Загальна характеристика комплексних об'єктів безпекознавчого права.  
9. Зміст безпекознавчих правовідносин та їх особливості.  
10. Формула безпеки підприємств, організацій та установ.  
11. Складові частини забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ.  

 
Теми для рефератів 

 
1. Аналіз складових частин забезпечення безпеки підприємств, організацій та установ.  
2. Відмінність у кількості складових частин забезпечення безпеки підприємств, установ 

та організацій     
 

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

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

Питання для самоконтролю 
 

1. Поняття загрози безпеці підприємств, організацій та установ  
2. Розвиток наукових позицій щодо розуміння сутності та природи загрози безпеці 

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

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

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

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

злочинності.  
8. Значення визначення рівня загроз безпеці підприємств, організацій та установ. 
 

Теми для рефератів 
 

1. Питома вага окремих видів загроз безпеці підприємств, організацій та установ   
2. Поняття та способи вимірювання загроз безпеці підприємств, організацій та установ   

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

 
Змістовий модуль 2. Види забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій   
 
Тема  5.Створення системи безпеки підприємств, організацій та установ   
 
Поняття та основні форми організації служби безпеки підприємств, організацій та установ 
Відмінність служб безпеки підприємств, організацій та установ від інших підрозділів 
Характеристика служб безпеки підприємств, організацій та установ Особливості 
діяльності служб безпеки підприємств, організацій та установ. Підрозділи служб безпеки 
підприємств, організацій та установ. Відбір кадрів для служб безпеки підприємств, 
організацій та установ. Завдання служб безпеки підприємств, організацій та установ.  
Професіоналізм як характерна риса працівників служб безпеки підприємств, організацій 
та установ. Організаційні та правові аспекти організації служб безпеки підприємств, 
організацій та установ. Зарубіжний досвід організації служб безпеки підприємств, 
організацій та установ . 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Поняття та основні форми організації служби безпеки підприємств, організацій та 
установ  

2. Відмінність служб безпеки підприємств, організацій та установ від інших підрозділів  
3. Характеристика служб безпеки підприємств, організацій та установ  
4. Особливості діяльності служб безпеки підприємств, організацій та установ.  
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5. Підрозділи служб безпеки підприємств, організацій та установ.  
6. Відбір кадрів для служб безпеки підприємств, організацій та установ.  
7. Завдання служб безпеки підприємств, організацій та установ.  
8. Професіоналізм як характерна риса працівників служб безпеки підприємств, 

організацій та установ.  
9. Організаційні та правові аспекти організації служб безпеки підприємств, організацій 

та установ.  
10. Зарубіжний досвід організації служб безпеки підприємств, організацій та установ 
 

Теми для рефератів 
 

1. Підрозділи служб безпеки підприємств, організацій та установ.  
2. Відбір кадрів для служб безпеки підприємств, організацій та установ.  
3. Завдання служб безпеки підприємств, організацій та установ.  
 

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

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

Питання для самоконтролю 
 

1. Вчення про фізичну безпеку у теорії безпекознавства.  
2. Відмінність фізичної безпеки від інших видів безпеки.  
3. Забезпечення безпеки керівників, персоналу, підприємств, установ та організацій.  
4. Забезпечення фізичної охорони приміщень, де знаходяться цінності, укріплення вікон, 

дверей, дахів, підлоги.  
5. Забезпечення безпеки зберігання грошей та цінностей, які є в організаціях та 

установах.  
6. Системний підхід до формування заходів з фізичної безпеки.  
7. Характеристика наукових концепцій забезпечення фізичної безпеки.  
8. Класифікація причин та умов забезпечення фізичної безпеки.  
9. Принципи забезпечення фізичної безпеки.  
10. Поняття технологічних заходів забезпечення фізичної безпеки, їх особливості.  
11. Технічні заходи щодо забезпечення фізичної безпеки  
12. Співвідношення понять технологічні заходи забезпечення фізичної безпеки  та 

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

забезпечення фізичної безпеки.  
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14. Структура технологічних заходів забезпечення фізичної безпеки 
 

Теми для рефератів 
 
1. Забезпечення безпеки керівників, персоналу, підприємств, установ та організацій.  
2. Забезпечення фізичної охорони приміщень, де знаходяться цінності, укріплення вікон, 

дверей, дахів, підлоги.  
3. Забезпечення безпеки зберігання грошей та цінностей, які є в організаціях та установах 
 

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

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

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Вимоги щодо відбору кадрів підприємств, організацій та установ мотивація та 

заохочення.  
2. Характеристика окремих підрозділів підприємств, організацій та установ.  
3. Причини та необхідність роботи з кадрами підприємств, організацій та установ  
4. Особливості відбору кадрів для підприємств, організацій та установ.  
5. Перевірка кадрів для підприємств, організацій та установ.  
6. Види перевірки.  
7. Встановлення потенційних порушників серед кадрового складу підприємств, 

організацій та установ.  
8. Взаємодія служб безпеки та кадрових апаратів підприємств, організацій та установ.  
9. Встановлення осіб, які потенціально можуть бути небезпечними для підприємств, 

установ та організацій  
 

Теми для рефератів 
 

1. Особливості відбору кадрів для підприємств, організацій та установ.  
2. Перевірка кадрів для підприємств, організацій та установ.  
3. Види перевірки 

 
[Література 3,4,5,7,8,9,11,14,44,45,46,47,48,49,50,52,52,53,54,55,56, 57, 60]  

 
Тема  8.Охоронна діяльність служби безпеки підприємств, організацій та установ 
 

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

Питання для самоконтролю 
 
1. Поняття та структура охоронної діяльності служб безпеки  
2. Рівень, структура охоронної діяльності служб безпеки спрямованість на забезпечення 

безпеки підприємств, організацій та установ.  
3. Характеристика охоронної діяльності служб безпеки.  
4. Протидія порушенням технологічного процесу працівниками служб безпеки 

підприємств, організацій та установ  
5. Підготовка та відбір кадрів для охоронної діяльності служб безпеки підприємств, 

організацій та установ.  
6. Перевірка та навчання кадрів для охоронної діяльності служб безпеки.  
7. Суб’єкти та система заходів здійснення охоронної діяльності а організаціях та 

установах 
 

Теми для рефератів 
 

1. Характеристика охоронної діяльності служб безпеки.  
2. Протидія порушенням технологічного процесу працівниками служб безпеки 

підприємств, організацій та установ  
 

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

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

Питання для самоконтролю 
 

1. Система фінансової та економічної безпеки  
2. Поняття причин та умов потрібних для захисту фінансово-економічної безпеки 

підприємств, організацій та установ.   
3. Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, організацій та 

установ.  
4. Умови формування ефективних способів фінансово-економічної безпеки підприємств, 

організацій та установ.  
5. Фактори, що впливають на рівень безпеки підприємств, організацій та установ їх 

класифікація  
6. Співвідношення між внутрішніми і зовнішніми, економічними та неекономічними, 

об'єктивними і суб'єктивними факторами забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємств, організацій та установ.  

7. Загрози економічній безпеці  
 

Теми для рефератів 
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1. Система фінансової та економічної безпеки  
2. Поняття причин та умов потрібних для захисту фінансово 
3. економічної безпеки підприємств, організацій та установ.   
4. Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств, організацій та 

установ.  
 

[Література 3,4,5,7,8,9,11,14,44,45,46,47,48,49,50,52,52,53,54,55,56]  
 
Тема  10.Правові та організаційні заходи забезпечення захисту інформації безпеки 
 

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

Питання для самоконтролю 
 
1. Поняття інформації в системі забезпечення безпеки підприємств, організацій та 

установ.  
2. Правові та організаційні заходи забезпечення захисту інформації  як одна із функцій 

організаційно-правових проблем забезпечення безпеки підприємств, організацій та 
установ.  

3. Методи визначення організаційно-правових проблем забезпечення безпеки 
підприємств, організацій та установ  

4. Правові та неправові заходи забезпечення захисту інформації.  
5. Структура заходів з захисту інформації.  
6. Принципи забезпечення інформаційної  безпеки підприємств, організацій та установ  
 

Теми для рефератів 
1. Правові та організаційні заходи забезпечення захисту інформації  як одна із функцій 
організаційно-правових проблем забезпечення безпеки підприємств, організацій та 
установ.  
2. Методи визначення організаційно-правових проблем забезпечення безпеки 
підприємств, організацій та установ  
 

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

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

Питання для самоконтролю 
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1. Поняття детективної діяльності служб безпеки підприємств, організацій та установ .  
2. Нормативно-правове регулювання  детективної діяльності служб безпеки підприємств, 

організацій та установ.  
3. Завдання детективної діяльності служб безпеки  підприємств, організацій та установ  
4. Умови детективної діяльності служб безпеки підприємств, організацій та установ .  
5. Розвідувальна діяльність служб безпеки підприємств, організацій та установ  
6. Контррозвідувальна діяльність служб безпеки підприємств, організацій та установ .  
7. Дотримання законності в детективній діяльності служб безпеки підприємств, 

організацій та установ  
 

Теми для рефератів 
 

1.Умови детективної діяльності служб безпеки підприємств, організацій та установ .  
2.Розвідувальна діяльність служб безпеки підприємств, організацій та установ  
 

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