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Пояснювальна записка  
 

Навчальна дисципліна «Організація служб безпеки підприємств 
установ та організацій» є однією з базових дисциплін опанування якої 
необхідне для студентів, що готуються працювати в системі забезпечення 
безпеки підприємств, установ та організацій. Зазначена дисципліна має 
сприяти формуванню у студентів чіткого розуміння необхідності створення 
та основних напрямів діяльності у сфері забезпечення безпеки підприємств, 
установ та організацій.  

Мета навчальної дисципліни – «Організація служб 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 загроз безпеці підприємств, організацій та установ   
-  специфічні риси форм і методів захисту підприємств, організацій та 

установ  
- систему організації служб безпеки підприємств, установ та організацій  
- особливості 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 організації діяльності служб безпеки виробничих підприємств  
- відбір кадрів для служб безпеки підприємств, установ та організацій  
- особливості охоронної та детективної діяльності служби безпеки 

підприємств, організацій та установ  
При вивчення дисципліни «Організація служб 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 
- вміти розробляти плани для забезпечення безпеки підприємств установ та 
організацій  
- вміти організовувати діяльність служб безпеки підприємств, установ та 
організацій  

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

дисципліни «Організація служб безпеки підприємств установ та 
організацій» 

 
№  Назва змістового модулю і теми 

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

1.  Поняття безпекознавства та забезпечення безпеки підприємств, 
установ та організацій    

2.  Нормативне забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій  
3.  Складові частин системи безпеки підприємств, установ та організацій 

та служби безпеки   
4.  Основні види загроз для безпеки підприємств, установ та організацій  
5.  Основні проблеми створення служб безпеки підприємств, установ та 

організацій та їх функціонування  
 Змістовий модуль 2. Практична діяльність служб безпеки  

підприємств установ та організацій та їх структура   
6.  Створення служб безпеки підприємств, організацій та установ та 

розроблення їх повноважень   
7.  Аналітична та прогностична діяльність служб безпеки як головний 

напрям забезпечення нормального функціонування підприємств, 
установ та організацій  

8.  Співробітництво служб безпеки та кадрових апаратів, як напрям 
забезпечення безпеки  

9.  Охоронна діяльність служби безпеки 
10.  Напрями забезпечення інформації як одне з завдань служби безпеки  
11.  Детективна (розвідувальна та контр розвідувальна) діяльність служби 

безпеки  
 Разом годин 60 
 
 

Зміст дисципліни 
«Організація служб безпеки підприємств установ та організацій» 
 
Змістовий модуль І Теоретичні проблеми безпеки підприємств, установ 
та організацій та формування служб безпеки      
 
Тема  1. Поняття безпекознавства та забезпечення безпеки підприємств, 
установ та організацій    
 
 

Історичні етапи розвитку безпекознавства. Поняття безпекознавства. 
Соціальний та правовий аспекти безпекознавства. Предмет організаційно - 
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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   

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. Загальна характеристика предмета забезпечення безпеки підприємств, 

установ та організацій.   
2. Основні завдання в системі забезпечення 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. Нормативне забезпечення безпеки підприємств, установ та 
організацій 
 

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

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

Теми для рефератів 
 

1. Місцеві нормативні акти у сфері безпекознавства.  
2. Відомчі нормативні акти у сфері безпекознавства.  
3. Основні напрями забезпечення безпеки підприємств   
 
 

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

Тема  3. Складові частин системи безпеки підприємств, установ та 
організацій та служби безпеки   
 
 

Поняття й ознаки правовідносин у галузі безпекознавства. Види 
безпекознавчих правовідносин. Суб'єкти забезпечення безпеки підприємств 
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. Складові 
частини забезпечення безпеки підприємств. Аналіз складових частин 
забезпечення безпеки підприємств. Відмінність у кількості складових частин 
забезпечення безпеки підприємств     
 

Питання для самоконтролю 
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1. Поняття й ознаки правовідносин у галузі безпекознавства.  
2. Види безпекознавчих правовідносин.  
3. Суб'єкти забезпечення безпеки підприємств 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.  

 
Теми для рефератів 

 
1. Формула безпеки підприємств.  
2. Складові частини забезпечення безпеки підприємств.  
3. Аналіз складових частин забезпечення безпеки підприємств.  

 
[Література 7,8,9,10 44, 45,46,47,48,49,50,52,52,53,54,55,56]  

 
 
Тема  4. Основні види загроз для безпеки підприємств, установ та 
організацій 
 

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

Питання для самоконтролю 
 
1. Поняття загрози безпеці підприємств  
2. Розвиток наукових позицій щодо розуміння сутності та природи загрози 

безпеці підприємств.  
3. Співвідношення понять загрози безпеці підприємств і забезпечення 

безпеки підприємств.  
4. Характеристика основних ознак загрози безпеці підприємств   
5. Основні якісно-кількісні показники загроз безпеці підприємств,  рівень, 

структура, динаміка. 
6. Поняття рівня загроз безпеці підприємств у зв'язку з ростом злочинності.  
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7. Коефіцієнти загроз безпеці підприємств і зростання  злочинності.  
8. Значення визначення рівня загроз безпеці підприємств.   
9. Питома вага окремих видів загроз безпеці підприємств   
10. Поняття та способи вимірювання загроз безпеці підприємств   
11. Тенденції розвитку загроз безпеці підприємств в Україні в сучасний 

період. 
 

Теми для рефератів 
 

1. Основні загрози для підприємств, установ та організацій  
2. Попередження загоз для підприємств, установ та організацій  

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

 
Тема  5. Основні проблеми створення служб безпеки підприємств, 
установ та організацій та їх функціонування 
 
Необхідність створення служб безпеки підприємств, установ та організацій. 
Поняття служб безпеки підприємств, установ та організацій. Власні служби 
безпеки. Служби безпеки, які використовуються з боку інших структур. 
Повноваження служб безпеки підприємств, установ та організацій. 
Взаємовідносини служб безпеки підприємств, установ та організацій та 
інших структур підприємств, установ та організацій. Система служб безпеки 
та її розвиток. Напрями діяльності служб безпеки. Керівництво службами 
безпеки. Підбір кадрів для служб безпеки. Фізичний захист працівників 
служб безпеки  
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Необхідність створення служб безпеки підприємств, установ та 

організацій.  
2. Поняття служб безпеки підприємств, установ та організацій.  
3. Власні служби безпеки.  
4. Служби безпеки, які використовуються з інших структур.  
5. Повноваження служб безпеки підприємств, установ та організацій.  
6. Взаємовідносини служб безпеки підприємств, установ та організацій та 

інших структур підприємств, установ та організацій.  
7. Система служб безпеки та її розвиток.  
8. Напрями діяльності служб безпеки.  
9. Керівництво службами безпеки.  
10. Підбір кадрів для служб безпеки.  
11. Фізичний захист працівників служб безпеки  
 

Теми для рефератів 
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1. Створення служби безпеки  
2. Підготовка кадрів для служби безпеки  
3. Перевірка кадрів для служби безпеки  
 

[Література 4-12,29,30,31,44-50]  
    
 
Змістовий модуль 2. Практична діяльність служб безпеки  підприємств 
установ та організацій та їх структура   
 
Тема  6. Створення служб безпеки підприємств, організацій та установ та 
розроблення їх повноважень   
 
Передумови створення служб безпеки підприємств, установ та організацій. 
Формування завдань служб безпеки підприємств, установ та організацій, 
Підрозділи служб безпеки підприємств, установ та організацій. Система 
відбору керівництва  служб безпеки підприємств, установ та організацій. 
Система відбору кадрів для служб безпеки підприємств, установ та 
організацій. Повноваження служб безпеки підприємств, установ та 
організацій та їх обмеження або розширення. Взаємовідносини керівництва  
служб безпеки підприємств, установ та організацій та власників підприємств. 
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Передумови створення служб безпеки підприємств, установ та 

організацій.  
2. Формування завдань служб безпеки підприємств, установ та організацій.  
3. Підрозділи служб безпеки підприємств, установ та організацій.  
4. Система відбору керівництва  служб безпеки підприємств, установ та 

організацій.  
5. Система відбору кадрів для служб безпеки підприємств, установ та 

організацій.  
6. Повноваження служб безпеки підприємств, установ та організацій та їх 

обмеження або розширення.  
7. Взаємовідносини керівництва  служб безпеки підприємств, установ та 

організацій та власників підприємств 
 

Теми для рефератів 
 

1. Розроблення систем повноважень для служби безпеки  
2. Відповідальність працівників служби безпеки  
 

[Література 4-12,29,30,31,44-50]  
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Тема  7. Аналітична та прогностична діяльність служб безпеки як 
головний напрям забезпечення нормального функціонування 
підприємств, установ та організацій 
 
Поняття прогностичної діяльності служби безпеки. Оцінка аналітичної 
діяльності служб безпеки підприємств, установ та організацій. Рівні 
аналітичної діяльності. Напрями аналітичної діяльності підприємств, установ 
та організацій. Управління аналітичною діяльністю. Використання 
результатів аналітичної діяльності в практичні роботі служб безпеки 
підприємств, установ та організацій. Оформлення результатів аналітичної 
діяльності підрозділів служб безпеки підприємств, установ та організацій. 
Аналітична діяльність та стратегічне планування діяльності підприємств, 
установ та організацій. Тактичне планування та аналітична діяльність служб 
безпеки. Поточне планування та аналітична діяльність. Система аналітичного 
відділу та використання результатів аналітичної діяльності підприємств, 
установ та організацій  
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Поняття прогностичної діяльності служби безпеки.  
2. Оцінка аналітичної діяльності служб безпеки підприємств, установ та 

організацій.  
3. Рівні аналітичної діяльності.  
4. Напрями аналітичної діяльності підприємств, установ та організацій. 

Управління аналітичною діяльністю.  
5. Використання результатів аналітичної діяльності в практичні роботі 

служб безпеки підприємств, установ та організацій.  
6. Оформлення результатів аналітичної діяльності підрозділів служб безпеки 

підприємств, установ та організацій.  
7. Аналітична діяльність та стратегічне планування діяльності підприємств, 

установ та організацій.  
8. Тактичне планування та аналітична діяльність служб безпеки.  
9. Поточне планування та аналітична діяльність.  
10. Система аналітичного відділу та використання результатів аналітичної 

діяльності підприємств, установ та організацій  
 

Теми для рефератів 
1. Система служб безпеки  
2. Відділи служб безпеки  
3. Взаємозв'язок служб безпеки з іншими службами підприємств, установ та 

організацій  
 

[Література 4-12,29,30,31,44-50]  
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Тема  8. Співробітництво служб безпеки та кадрових апаратів, як 
напрям забезпечення безпеки 
 
Відбір кадрів для служб безпеки підприємств, установ та організацій. 
Спеціальна перевірка кандидатів до служб безпеки підприємств, установ та 
організацій. Заробітна плата керівництва  служб безпеки підприємств, 
установ та організацій, Заробітна плата працівників служб безпеки 
підприємств, установ та організацій. Перевірка способу життя працівників 
служб безпеки підприємств, установ та організацій. Перевірка оточення 
працівників служб безпеки підприємств, установ та організацій. Розподіл 
обов'язків між працівниками служб безпеки підприємств, установ та 
організацій. Створення відділів у службах безпеки підприємств, установ та 
організацій та підбір кандидатур на керівництво відділами. Розроблення 
планів діяльності служб безпеки підприємств, установ та організацій та 
врахування побажань працівників служб безпеки підприємств, установ та 
організацій. Підвищення рівня кваліфікації працівників служб безпеки 
підприємств, установ та організацій. 
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Відбір кадрів для служб безпеки підприємств, установ та організацій. 
2. Спеціальна перевірка кандидатів до служб безпеки підприємств, установ 

та організацій.  
3. Заробітна плата керівництва  служб безпеки підприємств, установ та 

організацій.  
4. Заробітна плата працівників служб безпеки підприємств, установ та 

організацій.  
5. Перевірка способу життя працівників служб безпеки підприємств, установ 

та організацій.  
6. Перевірка оточення працівників служб безпеки підприємств, установ та 

організацій.  
7. Розподіл обов'язків між працівниками служб безпеки підприємств, 

установ та організацій.  
8. Створення відділів у службах безпеки підприємств, установ та організацій 

та підбір кандидатур на керівництво відділами.  
9. Розроблення планів діяльності служб безпеки підприємств, установ та 

організацій та врахування побажань працівників служб безпеки 
підприємств, установ та організацій.  

10. Підвищення рівня кваліфікації працівників служб безпеки підприємств, 
установ та організацій. 

 
Теми для рефератів 
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1. Створення відділів у службах безпеки підприємств, установ та організацій 
та підбір кандидатур на керівництво відділами.  

2. Розроблення планів діяльності служб безпеки підприємств, установ та 
організацій 

 
[Література 4-12,29,30,31,44-50]  

 
 
 
Тема  9. Охоронна діяльність служби безпеки 
 
Охоронна діяльність служб безпеки підприємств, установ та організацій як 
один з головних видів діяльності. Форми охоронної діяльності служб безпеки 
підприємств, установ та організацій. Фізична охорона як вид діяльності 
служб безпеки підприємств, установ та організацій. Охорона будівель, 
складів та інших приміщень підприємств, установ та організацій. Охорона 
керівництва  підприємств, установ та організацій. Охорона персоналу 
підприємств, установ та організацій. Система попередження проникнень на 
територію та в приміщення підприємств, установ та організацій. Технічні 
засоби забезпечення фізичної охорони будівель підприємств, установ та 
організацій. Аналіз оточуючої обстановки та планування відповідних заходів 
у сфері охорони підприємств, установ та організацій. Протипожежна 
діяльність служб безпеки підприємств, установ та організацій. Аналіз загроз 
для підприємств, установ та організацій та перебудова охоронної діяльності 
підприємств, установ та організацій  
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Охоронна діяльність служб безпеки підприємств, установ та організацій 

як один з головних видів діяльності.  
2. Форми охоронної діяльності служб безпеки підприємств, установ та 

організацій.  
3. Фізична охорона як вид діяльності служб безпеки підприємств, установ та 

організацій.  
4. Охорона будівель, складів та інших приміщень підприємств, установ та 

організацій.  
5. Охорона керівництва  підприємств, установ та організацій.  
6. Охорона персоналу підприємств, установ та організацій.  
7. Система попередження проникнень на територію та в приміщення 

підприємств, установ та організацій.  
8. Технічні засоби забезпечення фізичної охорони будівель підприємств, 

установ та організацій.  
9. Аналіз оточуючої обстановки та планування відповідних заходів у сфері 

охорони підприємств, установ та організацій.  
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10. Протипожежна діяльність служб безпеки підприємств, установ та 
організацій.  

11. Аналіз загроз для підприємств, установ та організацій та перебудова 
охоронної діяльності підприємств, установ та організацій  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Охорона підприємств, установ та організацій  
2. Власні служби охорони  
3. Служби охорони спеціальних  охоронних агенцій 
 

[Література 4-12,29,30,31,44-50]  
 
Тема  10. Напрями забезпечення інформаційної безпеки як одне з 
важливих завдань служби безпеки 
 
Поняття інформації та її значення для діяльності підприємств, установ та 
організацій. Види інформації. Поняття інформаційної безпеки. Види 
забезпечення інформаційної безпеки. Комп'ютерний захист баз даних. 
Фізичний захист комп'ютерної інформації. Захист носіїв інформації. 
Боротьба з спробами викрадень інформації. Захист від прослуховування та 
інших видів зняття інформації. Комп'ютерні системи та їх види. 
Використання мережі Інтернет в роботі служби безпеки. Підбір кадрів для 
запобігання і протидії викраденню інформації  
   

Питання для самоконтролю 
 
1. Поняття інформації та її значення для діяльності підприємств, установ та 

організацій.  
2. Види інформації.  
3. Поняття інформаційної безпеки.  
4. Види забезпечення інформаційної безпеки.  
5. Комп'ютерний захист баз даних.  
6. Фізичний захист комп'ютерної інформації.  
7. Захист носіїв інформації.  
8. Боротьба зі спробами викрадень інформації.  
9. Захист від прослуховування та інших видів зняття інформації.  
10. Комп'ютерні системи та їх види в системі підприємств, установ та 

організацій.  
11. Використання мережі Інтернет в роботі служби безпеки.  
12. Підбір кадрів для запобігання і протидії викраденню інформації  
 

Теми для рефератів 
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1. Значення інформаційної безпеки для діяльності підприємств, установ та 
організацій  

2. Кадри служб безпеки для забезпечення захисту інформації 
 

[Література 4-12,29,30,31,44-50]  
 
 
Тема  11. Детективна (розвідувальна та контр розвідувальна) діяльність 
служби безпеки 
 
Структура служб безпеки підприємств, установ та організацій та місце в ній 
приватним детективам. Розвідувальна діяльність служб безпеки та її 
спрямування. Економічна розвідка торгівельного права аналіз змін в 
структури діяльності підприємств, установ та організацій. Забезпечення 
розвідувальної діяльності з використанням електронних засобів отримання 
інформації. Застосування спеціальних методів для отримання інформації. 
Проведення різноманітних опитування та аналіз їх результатів як один з 
видів у розвідувальної діяльності. Форми та методи контр розвідувальної 
діяльності служб безпеки підприємств, установ та організацій. Використання 
інформації, яка отримана в результаті контр розвідувальних заходів. Аналіз 
отриманої інформації розвідувальної та контр розвідувальної діяльності та 
перебудова діяльності підприємств, установ та організацій  
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Структура служб безпеки підприємств, установ та організацій та місце в 

ній приватним детективам.  
2. Розвідувальна діяльність служб безпеки та її спрямування.  
3. Економічна розвідка торгівельного права аналіз змін в структури 

діяльності підприємств, установ та організацій.  
4. Забезпечення розвідувальної діяльності з використанням електронних 

засобів отримання інформації.  
5. Застосування спеціальних методів для отримання інформації.  
6. Проведення різноманітних опитування та аналіз їх результатів як один з 

видів у розвідувальної діяльності.  
7. Форми та методи контр розвідувальної діяльності служб безпеки 

підприємств, установ та організацій.  
8. Використання інформації, яка отримана в результаті контр розвідувальних 

заходів.  
9. Аналіз отриманої інформації розвідувальної та контр розвідувальної 

діяльності та перебудова діяльності підприємств, установ та організацій  
 

Теми для рефератів 
 
1. Поняття розвідувальної діяльності служб безпеки  



 16 

2. Поняття контррозвідувальної діяльності служби безпеки  
3. Підготовка кадрів для розвідувальної діяльності служби безпеки  
 

[Література 4-12,29,30,31,44-50]  
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