
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧНИЙ 

 

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

НЕДЕРЖАВНИХ СЛУЖБ БЕЗПЕКИ 
(назва навчальної дисципліни) 

 

Освітній ступінь бакалаврський 

 

Спеціальність  262 «Правоохоронна діяльність» 

 

Освітня програма № 463 «Правоохоронна діяльність» від 30 серпня 2016 р. 

Форма навчання денна 
                                              (денна/заочна) 

 

у 2019/2020 навчальному році 
 

 

 

Плани семінарських (практичних) занять 

обговорені та схвалені на засіданні  

кафедри кримінально-правових дисциплін  

28.05.2019, протокол № 20 

 

Керівник кафедри 

 

                        Світлана ШАЛГУНОВА 

____________ 
     (підпис) 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2019 



 

 

 

2 
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Тема 1. Становище, проблеми та організаційно-правові аспекти забезпечення 

діяльності недержавних служб безпеки 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Предмет, завдання та зміст курсу 

2. Становище та шляхи удосконалення законодавства що регулює діяльність 

недержавних служб безпеки 

3. Організаційні основи діяльності служб безпеки 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: недержавні 

служби безпеки, державні служби безпеки, безпека підприємства. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  

1. Предмет, завдання та зміст курсу 

2. Становище та шляхи удосконалення законодавства що регулює діяльність 

недержавних служб безпеки 

3. Організаційні основи діяльності служб безпеки 
 

Індивідуальні завдання до Теми 1:  

Підготувати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Предмет, завдання та зміст курсу 

2. Становище та шляхи удосконалення законодавства що регулює діяльність 

недержавних служб безпеки 

3. Організаційні основи діяльності служб безпеки 

 

 

 

Тема 2. Принци формування недержавних служб безпеки підприємств (як 

складової національної безпеки) 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Основні напрямки діяльності  служб безпеки підприємств 

2. Взаємодія НСБП з державними службами безпеки  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: ознаки, види 

та функції недержавної правоохоронної діяльності, напрямки діяльності НСБ, 

напрямки взаємодії державних та недержавних служб безпеки. 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Основні напрямки діяльності  служб безпеки підприємств 

2. Взаємодія НСБП з державними службами безпеки  
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані 

під час заняття: Після вивчення теми ЗВО має знати дві основні групи суб’єктів 

по забезпеченню безпеки підприємства – державу, яка діє через органи 

законодавчої, виконавчої, судової влади, правоохоронні органи і спецслужби, та 

недержавні організації, в особі приватних охоронних  підприємств, комерційних та 

банківських служб безпеки, учбових центрів, громадських організацій тощо; 

основні напрямки діяльності служб безпеки, такі як розвиток різних форм 

співробітництва, розробка концепцій щодо здійснення діяльності, аналіз 

нормативних джерел, законодавчої та нормативної бази діяльності, розробка 

стратегій з міжнародного співробітництва, розвитку послуг з надання безпеки 

підприємства та ін. ЗВО має знати напрямки співробітництва НСБП та державних 

служб безпеки, такі як фізична охорона різного роду об'єктів і приватних осіб з 

використанням сучасних технічних та спеціальних засобів, інформаційна безпека 

суб'єктів економічних відносин, інформаційно-аналітичне забезпечення, 

превентивне консультування з питань безпеки, забезпечення, спільними силами 

громадського порядку, підготовку та перепідготовку кадрів, залучення іноземних 

інвестицій та ін.. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  

1. Основні напрямки діяльності  служб безпеки підприємств 

2. Взаємодія НСБП з державними службами безпеки 

 

Індивідуальні завдання до Теми 2:  

Підготувати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Основні напрямки діяльності  служб безпеки підприємств 

2. Взаємодія НСБП з державними службами безпеки 

 

 

 

Тема 3. Формування недержавної системи безпеки підприємства в Україні 

Семінарське заняття 3 – 2 год. 

План 

1. Передумови створення недержавних служб безпеки підприємств в Україні 

2. Система корпоративної безпеки УСПП (Український союз промисловців-

підприємців) як тимчасовий координаційний центр формування недержавної 

системи безпеки підприємств 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: «ризики», 

«джерела загрози безпеки підприємств», «Український союз промисловців-

підприємців» 

 

 

Практичне заняття 2 – 2 год. 

План 

 

1. Передумови створення недержавних служб безпеки підприємств в Україні 
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2. Система корпоративної безпеки УСПП (Український союз промисловців-

підприємців) як тимчасовий координаційний центр формування недержавної 

системи безпеки підприємств 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані 

під час заняття: 

Після вивчення теми студент має знати та розуміти передумови створення 

НСБ, зовнішні  джерела загрози існуванню підприємства, а саме: несприятлива 

економічна політика держави та іноземних держав; недобросовісна конкуренція; 

загрози персоналу, приміщенням, устаткуванню; інформаційні загрози; корупція, 

протиправні дії уповноважених, посадових осіб, рейдерство тощо. 

Студент має знати що таке Український союз промисловців-підприємців, 

його структуру, склад, основні положення та ключові аспекти діяльності. 

 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  

1. Передумови створення недержавних служб безпеки підприємств в Україні 

2. Система корпоративної безпеки УСПП (Український союз промисловців-

підприємців) як тимчасовий координаційний центр формування 

недержавної системи безпеки підприємств 
 

Індивідуальні завдання до Теми 3:  

Теми рефератів: 

1. Передумови створення недержавних служб безпеки підприємств в Україні 

2. Система корпоративної безпеки УСПП (Український союз промисловців-

підприємців) як тимчасовий координаційний центр формування 

недержавної системи безпеки підприємств. 

 

 

Тема 4. Організація діяльності та правове регулювання недержавних служб 

безпеки в Україні. 

Семінарське заняття №4 – 2 год. 

План 

1. Правова основа діяльності НСБ 

2. Суб’єкти  недержавної правоохоронної діяльності та їх місце у забезпеченні 

безпеки підприємств 

3. Вимоги до працівників недержавних служб безпеки 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«суб’єкт недержавної правоохоронної діяльності», «працівник НСБ» 

 

Практичне заняття №3 – 2 год. 

План 

1. Правова основа діяльності НСБ 

2. Суб’єкти недержавної правоохоронної діяльності та їх місце у забезпеченні 

безпеки підприємств 
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3. Вимоги до працівників недержавних служб безпеки 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані 

під час заняття: 

Після вивчення теми студент має знати правові основи діяльності НСБ,  

нормативні джерела діяльності НСБ, вміти ними користуватися, проводити їх 

пошук та аналіз. Студент має знати визначення суб’єкта недержавної 

правоохоронної діяльності, їх класифікацію залежно від приналежності, форми 

власності та підпорядкування, правової основи функціонування (легітимності), 

безпосередньої участі у забезпеченні безпеки підприємства. Вивчення теми 

дозволяє оволодіти знаннями що до вимог до працівників недержавних служб 

безпеки. 

 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  

1. Організація діяльності та правове регулювання недержавних служб безпеки в 

Україні. 

2. Правова основа діяльності НСБ 

3. Суб’єкти  недержавної правоохоронної діяльності та їх місце у забезпеченні 

безпеки підприємств. 

4. Вимоги до працівників недержавних служб безпеки. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 4:  

Теми рефератів: 

1. Правова основа діяльності НСБ. 

2. Суб’єкти  недержавної правоохоронної діяльності та їх місце у забезпеченні 

безпеки підприємств. 

3. Вимоги до працівників недержавних служб безпеки. 

 

 

 

Тема 5. Система безпеки підприємства та її створення 

 

Семінарське заняття №5 – 2 год. 

План 

1. Створення на підприємстві системи безпеки та її структура 

2. Основні функції служби безпеки підприємств 

3. Права та обов’язки працівника СБП 

Ключові слова: структура НСБ, працівник НСБ, функції служби безпеки 

підприємства. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  

1. Створення на підприємстві системи безпеки та її структура 

2. Основні функції служби безпеки підприємств 

3. Права та обов’язки працівника СБП 
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Індивідуальні завдання до Теми 5:  

Теми рефератів 

1. Створення на підприємстві системи безпеки та її структура 

2. Основні функції служби безпеки підприємств 

3. Права та обов’язки працівника СБП 

 

 

 

 

Змістовний модуль 2 

 

Тема 6. Розробка концепції і впровадження системи безпеки підприємства. 

 

Семінарське заняття №6 – 2 год. 

План 

1.Вимоги до концепції безпеки підприємства. 

2. Структурна модель рівнів діяльності підприємства (організації, функціонування і 

прийняття рішень). 

3. Методологічні засади концепції безпеки підприємства. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: концепція 

безпеки, структурна модель функціонування і прийняття рішень. 
 

Практичне заняття №5 – 2 год 

План 
1. Група ПДТР (протидії технічній розвідці): завдання і особливості діяльності.  

2. Комплектування структурного підрозділу безпеки інформації (групи ПДТР) 

штатними спеціалістами.  

3. Група захисту інформації від несанкціонованого доступу: завдання діяльності. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані 

під час заняття:  
Після вивчення теми студент має знати основні положення щодо організації та 

функціонування підрозділів технічного захисту. Знати поняття інформаційної 

безпеки, технічного захисту інформації, нормативно-правові джерела їх 

забезпечення, розуміти функції та задачі, покладені на підрозділи захисту 

інформації.  
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  

1. Вимоги до концепції безпеки підприємства. 

2. Структурна модель рівнів діяльності підприємства (організації, 

функціонування і прийняття рішень). 

3. Методологічні засади концепції безпеки підприємства. 

4. Організаційні аспекти діяльності аналітико-інформаційної служби 

підприємства. 
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Індивідуальні завдання до Теми 6:  

Теми рефератів: 

1. Вимоги до концепції безпеки підприємства. 

2. Структурна модель рівнів діяльності підприємства (організації, 

функціонування і прийняття рішень). 

3. Методологічні засади концепції безпеки підприємства. 

4. Організаційні аспекти діяльності аналітико-інформаційної служби 

підприємства. 

 

 

Тема 7. Захист службою безпеки підприємства об’єктів інформації, 

інформаційних систем від технічних розвідок та інших засобів таємного 

отримання інформації 

 

Семінарське заняття №7 – 2 год. 

План 

1. Організація і функції підрозділів технічного захисту інформації 

2. Криптографічний захист інформації. Завдання і мета діяльності криптографічної 

групи 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

загроза інформаційній безпеці, підрозділ технічного захисту, несанкціонований 

доступ, криптографічний захист. 

Практичне заняття №6 – 2 год 

План 

1. Поняття криптографічного захисту інформації. 

2. Завдання і мета діяльності криптографічної групи. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані 

під час заняття:  
Студент має знати що таке несанкціонований доступ, його напрямки; визначення 

та види криптографічного захисту інформації. 

 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 7:  

1. Група ПДТР (протидії технічній розвідці): завдання і особливості 

діяльності.  

2. Комплектування структурного підрозділу безпеки інформації (групи 

ПДТР) штатними спеціалістами.  

3. Група захисту інформації від несанкціонованого доступу: завдання 

діяльності.  

4. Криптографічний захист інформації. Завдання і мета діяльності 

криптографічної групи. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 7:  
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Теми рефератів 

1. Група ПДТР (протидії технічній розвідці): завдання і особливості 

діяльності.  

2. Комплектування структурного підрозділу безпеки інформації (групи 

ПДТР) штатними спеціалістами.  

3. Група захисту інформації від несанкціонованого доступу: завдання 

діяльності.  

4. Криптографічний захист інформації. Завдання і мета діяльності 

криптографічної групи. 

 

 

Тема 8. Організаційні заходи комплексного забезпечення безпеки 

підприємства як суб’єкта підприємницької діяльності 

 

Семінарське заняття №8 –2год. 

План 
1. Група режиму як підрозділ служби безпеки, її функції.  

2. Збереження режиму таємності на підприємстві. 

3. Служба охорони, її функції. Основні категорії об’єктів, що охороняються.  

4. Пожежна служба. Основні вимоги до пожежної безпеки і обов’язки у цьому 

зв’язку керівника підприємства. Обов’язки начальника пожежної служби. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

група режиму, служба охорони, пожежна безпека. 

 

 

Практичне заняття №7 – 2 год 

План 

1. Група режиму як підрозділ служби безпеки, її функції.  

2. Збереження режиму таємності на підприємстві. 

3. Служба охорони, її функції. Основні категорії об’єктів, що охороняються.  

4. Пожежна служба. Основні вимоги до пожежної безпеки і обов’язки у цьому 

зв’язку керівника підприємства. Обов’язки начальника пожежної служби. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані 

під час заняття: 
Після вивчення теми студент має знати основні задачі та методи роботи групи 

режиму як підрозділу служби безпеки, її функції. Режим таємності на підприємстві. 

Служба охорони, її функції. Порівняння діяльності служби охорони та діяльності 

групи режиму. Пожежна безпека як один із видів забезпечення безпеки 

підприємства. Вимоги до пожежної безпеки. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 8:  

1. Група режиму як підрозділ служби безпеки, її функції.  

2. Збереження режиму таємності на підприємстві. 

3. Служба охорони, її функції. Основні категорії об’єктів, що охороняються.  
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4. Пожежна служба. Основні вимоги до пожежної безпеки і обов’язки у цьому 

зв’язку керівника підприємства. Обов’язки начальника пожежної служби. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 8:  

Теми рефератів 

1. Група режиму як підрозділ служби безпеки, її функції.  

2. Збереження режиму таємності на підприємстві. 

3. Служба охорони, її функції. Основні категорії об’єктів, що охороняються.  

4. Пожежна служба. Основні вимоги до пожежної безпеки і обов’язки у 

цьому зв’язку керівника підприємства. Обов’язки начальника пожежної 

служби. 

 

 

 

Змістовний модуль 3 

 

Тема 9. Детективна група при виконанні завдань забезпечення безпеки 

підприємства 

 

Семінарське заняття №9 – 2 год. 

План 

1. Напрям і зміст діяльності детективної групи підприємства. 

2. Основні організаційно-тактичні положення спостереження (стеження). 

3. Контрзаходи щодо стеження (таємного спостереження).Методи і технологія 

роботи спеціалістів детективної групи. Порядок проведення спеціалістами 

детективної групи службового розслідування, оформлення і передавання 

матеріалів службового розслідування до правоохоронних органів.  

4. Види детективної діяльності. Мета службового розслідування. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: детективна 

діяльність, детективна група. 

 

Практичне заняття № 8 - 2 год 

План 

1. Напрям і зміст діяльності детективної групи підприємства. 

2. Основні організаційно-тактичні положення спостереження (стеження). 

3. Закон України про детективну (розшукову ) діяльність. 

 

 

 

Практичне заняття № 9 - 2 год 

План 
Контрзаходи щодо стеження (таємного спостереження).Методи і технологія роботи 

спеціалістів детективної групи. Порядок проведення спеціалістами детективної 

групи службового розслідування, оформлення і передавання матеріалів службового 

розслідування до правоохоронних органів.  

Види детективної діяльності. Мета службового розслідування. 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані 

під час заняття:  
Після вивчення теми студент має знати основні нормативно правові акти, що 

регламентують та регулюють детективну діяльність в Україні. Зміст діяльності 

детективної групи як підрозділу недержавної служби безпеки. Стеження 

(спостереження). Контрзаходи щодо стеження. Порядок роботи детективної групи. 

Види детективної діяльності. 

 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 9:  

1. Напрям і зміст діяльності детективної групи підприємства. 

2. Основні організаційно-тактичні положення спостереження (стеження). 

3. Контрзаходи щодо стеження (таємного спостереження).Методи і 

технологія роботи спеціалістів детективної групи. Порядок проведення 

спеціалістами детективної групи службового розслідування, оформлення і 

передавання матеріалів службового розслідування до правоохоронних 

органів.  

4. Види детективної діяльності. Мета службового розслідування. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 9:  

Теми рефератів 

1. Напрям і зміст діяльності детективної групи підприємства. 

2. Основні організаційно-тактичні положення спостереження (стеження). 

3. Контрзаходи щодо стеження (таємного спостереження).Методи і 

технологія роботи спеціалістів детективної групи. Порядок проведення 

спеціалістами детективної групи службового розслідування, оформлення і 

передавання матеріалів службового розслідування до правоохоронних 

органів.  

4. Види детективної діяльності. Мета службового розслідування. 

 

Тема 10. Діяльність служб безпеки з фізичною охороною осіб і транспортних 

засобів. 

 

Семінарське заняття №10 – 2 год. 

План 

1. Система засобів охорони працівників і транспортних засобів підприємств. 

2. Особливості діяльності служб безпеки підприємств з фізичною охороною осіб, 

ресторанах тощо 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

охоронна діяльність, фізична охорона. 

 

 

 

 

Практичне заняття №10 – 2 год 
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План 

1. Система засобів охорони працівників і транспортних засобів підприємств.  

2. Поняття охоронної діяльності, основні вимоги до неї. 

3. Приватна охорона. 

 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 10:  

1. Система засобів охорони працівників і транспортних засобів підприємств. 

2. Особливості діяльності служб безпеки підприємств з фізичною охороною 

осіб.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 10:  

Теми рефератів 

1. Система засобів охорони працівників і транспортних засобів підприємств. 

2. Особливості діяльності служб безпеки підприємств з фізичною охороною 

 

Практичне заняття №11 – 2 год 

План 
1. Особливості діяльності служб безпеки підприємств з фізичною охороною осіб.  

2. Основні загрози при виконанні цієї діяльності.  

3. Ключові положення охоронної діяльності, пов’язаної з фізичною охороною 

осіб. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані 

під час заняття: 
Після вивчення теми студент має знати основні положення забезпечення 

ефективного функціонування системи охорони працівників і транспортних засобів 

підприємств. Правове регулювання. Особливості охоронної, пов’язаної з фізичною 

охороною осіб. 

 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 10:  

1. Система засобів охорони працівників і транспортних засобів підприємств. 

2. Особливості діяльності служб безпеки підприємств з фізичною охороною 

осіб.  

 

Індивідуальні завдання до Теми 10:  

Теми рефератів 

1. Система засобів охорони працівників і транспортних засобів підприємств. 

2. Особливості діяльності служб безпеки підприємств з фізичною охороною. 
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підприємницької діяльності в Україні: Указ Президента України від 15 липня 

2000 р. № 906/2000 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 13.  

16. Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та 

підприємництва: Затв. Указом Президента України від 25 травня 2000 р. № 

721/2000.  

17. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611 // Зб. постанов. — 1993. 

— № 12. — Ст. 269.  

18. Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності: Затв. 

постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 р. № 1020 // Офіц. 

вісн. України. — 1998. — № 27. — Ст. 1004.  

19. О порядке выдачи субъектам предпринимательской деятельности лицензий на 

предоставление услуг по охране коллективной и частной собственности, а 

также по охране граждан, монтажу, ремонту и профилактическому 

обслуживанию средств охранной сигнализации: Инструкция, утв. приказом 

МВД от 28 февраля 1994 г. № 112.  
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20. Об условиях и правилах сопровождения предпринимательской деятельности 

(лицензионные условия), связанной с разработкой, изготовлением и 

реализацией специальных технических средств негласного получения 

информации с каналов связи, иных средств негласного получения информации 

и контроле за их соблюдением: Инструкция, утв. приказом Лицензионной 

палаты Украины и Службы безопасности Украины от 07.04.99 № 30/76 и 

зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины от 30.04.99 № 275/3568, 

разработана в соответствии с законами Украины “О предпринимательстве”, 

“Об оперативно-розыскной деятельности”, “О государственной тайне”, 

Постановлением Верховного Совета Украины “О праве собственности на 

отдельные виды имущества” от 17 июня 1992 г. № 2471-ХІІ, Положением о 

порядке лицензирования предпринимательской деятельности, утв. приказом 

Государственного комитета Украины по вопросам государственных секретов от 

31.07.95 № 47 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины от 

03.08.95 № 278/814.  

21. Об утверждении инструкции об условиях и правилах проведения 

предпринимательской деятельности (лицензионные условия), связанной с 

разработкой, изготовлением, ввозом, вывозом, реализацией и использованием 

средств технической защиты информации, а также оказания услуг по 

технической защите информации и контроля за их соблюдением: Приказ 

Лицензионной палаты Украины, Департамента специальных 

телекоммуникационных систем и защиты информации СБ Украины от 13 

октября 1998 г. № 92/80 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 

23 октября 1998 г. № 682/3122).  
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3. Про концепцію (основи державної політики) національної безпеки України: 

Постанова Верховної Ради України // Голос України. — 1997. — 4 лют.  

4. Про Державну програму боротьби із злочинністю: Постанова Верховної Ради 

України від 25 червня 1993 р. № 3225-ХІІ // ВВР України. — 1993.  

5. Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку 

підприємницької діяльності в Україні: Указ Президента України від 15 липня 

2000 р. № 906/2000 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 13.  

6. Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики 

та підприємництва: Затв. Указом Президента України від 25 травня 2000 р. № 

721/2000.  

7. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611 // Зб. постанов. — 

1993. — № 12. — Ст. 269.  
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постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 р. № 1020 // Офіц. 

вісн. України. — 1998. — № 27. — Ст. 1004.  

9. Безопасность бизнеса: Справ. пособие / Под ред. Ю. И. Когута. — К., 1993.  
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11. Бэскид Э. Энциклопедия личной безопасности. — М.: Аквариум, 1994.  

12. Выживание в экстремальных условиях. — М.: ИПЦ “Русский раритет”, 1993.  

13. Гасанов Р. М. Промышленный шпионаж на службе монополий. — М.: 

Междунар. отношения, 1996. 

14. Гасанов Р. М. Шпионаж и бизнес. — М.: Междунар. отношения, 1993.  

15. Группа личной охраны: Метод. разработка. — М.: Арсин ЛТД, 1996.  

16. Зелинский А. Ф. Криминология: Курс лекций. — Харьков, 1996.  

17. Бизнес и безопасность. — 2001. — № 3.  

18. Козлов С. Б., Иванов Е. В. Предпринимательство и безопасность: В 2 т.— М.: 

Универсум, 1991.  

19. Криминология: Учебник для учеб. заведений МВД Украины / Под ред. В. Г. 

Лихолоба, В. П. Филонова. — К.; Донецк, 1997.  

20. Криминология: Учебник для юрид. вузов / Под общ. ред. д-ра юрид. наук, 

проф. А. И. Долговой. — М.: ИНФРА-М, 1997.  

21. Крысин А. В. Безопасность предпринимательской деятельности. — М.: 

Финансы и статистика, 1996.  

22. Ліпкан В. А. Безпекознавство: Навч. посіб. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.  

23. Низенко Е. И. Обеспечение безопасности предпринимательской 

деятельности: Учеб. пособие — К.: МАУП, 2003. 

 

Рекомендована література до Теми 3. 

1. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. № 3745-ХІІ // 

ВВР України. — 1994. — № 35. — Ст. 21.  

2. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення 

недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” від 18 лютого 

1992 р. № 2132-ХІІ // ВВР України. — 1992. — № 21. — Ст. 296.  

3. Закон України “Про рекламу” від 3 липня 1996 р. № 270/96-ВР // ВВР 

України. — 1996. — № 39. — Ст. 181.  

4. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. № 1576-

ХІІ // ВВР України. — 1991. — № 49. — Ст. 682.  

5. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. № 697-12 // ВВР України. 

— 1991. — № 20. — Ст. 249. 

6. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // ВВР України. — 1991. 

— № 25. — Ст. 281.  

7. Про Державну програму боротьби із злочинністю: Постанова Верховної Ради 

України від 25 червня 1993 р. № 3225-ХІІ // ВВР України. — 1993.  

8. Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку 

підприємницької діяльності в Україні: Указ Президента України від 15 липня 

2000 р. № 906/2000 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 13.  
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9. Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики 

та підприємництва: Затв. Указом Президента України від 25 травня 2000 р. № 

721/2000.  

10. О порядке выдачи субъектам предпринимательской деятельности лицензий 

на предоставление услуг по охране коллективной и частной собственности, а 

также по охране граждан, монтажу, ремонту и профилактическому 

обслуживанию средств охранной сигнализации: Инструкция, утв. приказом 

МВД от 28 февраля 1994 г. № 112.  

11. Об условиях и правилах сопровождения предпринимательской деятельности 

(лицензионные условия), связанной с разработкой, изготовлением и 

реализацией специальных технических средств негласного получения 

информации с каналов связи, иных средств негласного получения 

информации и контроле за их соблюдением: Инструкция, утв. приказом 

Лицензионной палаты Украины и Службы безопасности Украины от 07.04.99 

№ 30/76 и зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины от 30.04.99 

№ 275/3568, разработана в соответствии с законами Украины “О 

предпринимательстве”, “Об оперативно-розыскной деятельности”, “О 

государственной тайне”, Постановлением Верховного Совета Украины “О 

праве собственности на отдельные виды имущества” от 17 июня 1992 г. № 

2471-ХІІ, Положением о порядке лицензирования предпринимательской 

деятельности, утв. приказом Государственного комитета Украины по 

вопросам государственных секретов от 31.07.95 № 47 и зарегистрированным 

в Министерстве юстиции Украины от 03.08.95 № 278/814.  

12. Об утверждении инструкции об условиях и правилах проведения 

предпринимательской деятельности (лицензионные условия), связанной с 

разработкой, изготовлением, ввозом, вывозом, реализацией и 

использованием средств технической защиты информации, а также оказания 

услуг по технической защите информации и контроля за их соблюдением: 

Приказ Лицензионной палаты Украины, Департамента специальных 

телекоммуникационных систем и защиты информации СБ Украины от 13 

октября 1998 г. № 92/80 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 

23 октября 1998 г. № 682/3122).  

13. Безопасность бизнеса: Справ. пособие / Под ред. Ю. И. Когута. — К., 1993.  

14. Безопасность бизнеса: Справ. пособие / Под ред. Ю. И. Когута. — К., 1993.  

15. Гасанов Р. М. Шпионаж и бизнес. — М.: Междунар. отношения, 1993.  

16. Зелинский А. Ф. Криминология: Курс лекций. — Харьков, 1996. 

17. Спецслужбы и мир. — 2001. — № 6.  

18. Бизнес и безопасность. — 2001. — № 3.  

19. Козлов С. Б., Иванов Е. В. Предпринимательство и безопасность: В 2 т.— М.: 

Универсум, 1991. 

20. Крысин А. В. Безопасность предпринимательской деятельности. — М.: 

Финансы и статистика, 1996. 

21. Нелін О. І., Низенко Е. І., Панфілов В. М. Роль недержавних служб безпеки в 

захисті економічних інтересів підприємництва. — К.: Поліграф-Сервіс, 2001.  
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22. Низенко Е. І. Організаційно-правове забезпечення, формування та реалізація 

державної політики в сфері безпеки підприємництва: Зб. наук. праць. — К.: 

Приватне право і підприємництво. — 2003. — Вип. 3. — С. 79–84.  

23. Павловский М. Основы национальной безопасности Украины на переходном 

этапе // Голос Украины. — 1997. — № 59.  

24. Преступность в Украине // Бюл. законодавства і юрид. практики в Україні. 
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25. Сборник документов по порядку создания и функционирования 

негосударственных охранных и детективных организаций. — М.: Баярд.  

26. Федоткин С., Гураев Ю. Сборник материалов по основам организации 

охранной деятельности. — М., 1996. 

 

 

Рекомендована література до Теми 4. 

1. Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності: Затв. 

постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 р. № 1020 // Офіц. 

вісн. України. — 1998. — № 27. — Ст. 1004.  

2. О порядке выдачи субъектам предпринимательской деятельности лицензий 

на предоставление услуг по охране коллективной и частной собственности, а 

также по охране граждан, монтажу, ремонту и профилактическому 

обслуживанию средств охранной сигнализации: Инструкция, утв. приказом 

МВД от 28 февраля 1994 г. № 112.  

3. Безопасность бизнеса: Справ. пособие / Под ред. Ю. И. Когута. — К., 1993.  

4. Безопасность бизнеса: Справ. пособие / Под ред. Ю. И. Когута. — К., 1993.  

5. Бэскид Э. Энциклопедия личной безопасности. — М.: Аквариум, 1994. 

6. .Гасанов Р. М. Промышленный шпионаж на службе монополий. — М.: 

Междунар. отношения, 1996. 

7. Гасанов Р. М. Шпионаж и бизнес. — М.: Междунар. отношения, 1993.  

8. Зелинский А. Ф. Криминология: Курс лекций. — Харьков, 1996.  

9. Досье секретных служб. — 2000. — № 6.  

10. Спецслужбы и мир. — 2001. — № 6.  

11. Бизнес и безопасность. — 2001. — № 3.  

12. Козлов С. Б., Иванов Е. В. Предпринимательство и безопасность: В 2 т.— М.: 

Универсум, 1991.  

13. .Крысин А. В. Безопасность предпринимательской деятельности. — М.: 

Финансы и статистика, 1996. 

14. Низенко Е. И. Обеспечение безопасности предпринимательской 

деятельности: Учеб. пособие — К.: МАУП, 2003. 

15. Нелін О. І., Низенко Е. І., Панфілов В. М. Роль недержавних служб безпеки в 

захисті економічних інтересів підприємництва. — К.: Поліграф-Сервіс, 2001.  

16. Низенко Е. І. Організаційно-правове забезпечення, формування та реалізація 

державної політики в сфері безпеки підприємництва: Зб. наук. праць. — К.: 

Приватне право і підприємництво. — 2003. — Вип. 3. — С. 79–84.  

17. Преступность в Украине // Бюл. законодавства і юрид. практики в Україні. 

— 1994. — № 2.  
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18. Сборник документов по порядку создания и функционирования 

негосударственных охранных и детективных организаций. — М.: Баярд 

19. Федоткин С., Гураев Ю. Сборник материалов по основам организации 

охранной деятельности. — М., 1996.  

20. Чернявский А. А. Безопасность предпринимательской деятельности. — К.: 

МАУП, 1998.  

 

Рекомендована література до Теми 5. 

1. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. № 3745-ХІІ // 

ВВР України. — 1994. — № 35. — Ст. 21.  

2. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення 

недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” від 18 лютого 

1992 р. № 2132-ХІІ // ВВР України. — 1992. — № 21. — Ст. 296.  

3. Закон України “Про рекламу” від 3 липня 1996 р. № 270/96-ВР // ВВР 

України. — 1996. — № 39. — Ст. 181.  

4. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. № 1576-

ХІІ // ВВР України. — 1991. — № 49. — Ст. 682.  

5. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. № 697-12 // ВВР України. 

— 1991. — № 20. — Ст. 249. 

6. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // ВВР України. — 1991. 

— № 25. — Ст. 281.  

7. О порядке выдачи субъектам предпринимательской деятельности лицензий 

на предоставление услуг по охране коллективной и частной собственности, а 

также по охране граждан, монтажу, ремонту и профилактическому 

обслуживанию средств охранной сигнализации: Инструкция, утв. приказом 

МВД от 28 февраля 1994 г. № 112.  

8. Об условиях и правилах сопровождения предпринимательской деятельности 

(лицензионные условия), связанной с разработкой, изготовлением и 

реализацией специальных технических средств негласного получения 

информации с каналов связи, иных средств негласного получения 

информации и контроле за их соблюдением: Инструкция, утв. приказом 

Лицензионной палаты Украины и Службы безопасности Украины от 07.04.99 

№ 30/76 и зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины от 30.04.99 

№ 275/3568, разработана в соответствии с законами Украины “О 

предпринимательстве”, “Об оперативно-розыскной деятельности”, “О 

государственной тайне”, Постановлением Верховного Совета Украины “О 

праве собственности на отдельные виды имущества” от 17 июня 1992 г. № 

2471-ХІІ, Положением о порядке лицензирования предпринимательской 

деятельности, утв. приказом Государственного комитета Украины по 

вопросам государственных секретов от 31.07.95 № 47 и зарегистрированным 

в Министерстве юстиции Украины от 03.08.95 № 278/814.  

9. Об утверждении инструкции об условиях и правилах проведения 

предпринимательской деятельности (лицензионные условия), связанной с 

разработкой, изготовлением, ввозом, вывозом, реализацией и 

использованием средств технической защиты информации, а также оказания 

услуг по технической защите информации и контроля за их соблюдением: 
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Приказ Лицензионной палаты Украины, Департамента специальных 

телекоммуникационных систем и защиты информации СБ Украины от 13 

октября 1998 г. № 92/80 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 

23 октября 1998 г. № 682/3122).  

10. Безопасность бизнеса: Справ. пособие / Под ред. Ю. И. Когута. — К., 1993.  

11. Безопасность бизнеса: Справ. пособие / Под ред. Ю. И. Когута. — К., 1993.  

12. Группа личной охраны: Метод. разработка. — М.: Арсин ЛТД, 1996.  

13. Досье секретных служб. — 2000. — № 6.  

14. Спецслужбы и мир. — 2001. — № 6.  

15. Бизнес и безопасность. — 2001. — № 3.  

16. Козлов С. Б., Иванов Е. В. Предпринимательство и безопасность: В 2 т.— М.: 

Универсум, 1991.  

17. Крысин А. В. Безопасность предпринимательской деятельности. — М.: 

Финансы и статистика, 1996.  

18. Ліпкан В. А. Безпекознавство: Навч. посіб. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.  

19. Низенко Е. И. Обеспечение безопасности предпринимательской 

деятельности: Учеб. пособие — К.: МАУП, 2003. 

20. Нелін О. І., Низенко Е. І., Панфілов В. М. Роль недержавних служб безпеки в 

захисті економічних інтересів підприємництва. — К.: Поліграф-Сервіс, 2001.  

21. Низенко Е. І. Організаційно-правове забезпечення, формування та реалізація 

державної політики в сфері безпеки підприємництва: Зб. наук. праць. — К.: 

Приватне право і підприємництво. — 2003. — Вип. 3. — С. 79–84.  

22. Федоткин С., Гураев Ю. Сборник материалов по основам организации 

охранной деятельности. — М., 1996.  

23. Ханит Ч., Зартрьян В. Разведка на службе вашего предприятия: Пер. с фр. — 

К., 1992.  

24. Чернявский А. А. Безопасность предпринимательской деятельности. — К.: 

МАУП, 1998. 

 

Рекомендована література до Теми 6. 

1. Батурин Ю., Хозишский М. Компьютерная преступность и компьютерная 

безопасность. — М.: Юрид. лит., 1991. 

2. Вартенесян В. А. Радиоэлектронная разведка. — М.: Воениздат, 1991.  

3. Ведев Д. Л. Защита данных в компьютерных сетях // Открытые системы. — 

1995. — № 3.  

4. Безопасность бизнеса: Справ. пособие / Под ред. Ю. И. Когута. — К., 1993.  

5. Безопасность бизнеса: Справ. пособие / Под ред. Ю. И. Когута. — К., 1993.  

6. Выживание в экстремальных условиях. — М.: ИПЦ “Русский раритет”, 1993.  

7. Гасанов Р. М. Промышленный шпионаж на службе монополий. — М.: 

Междунар. отношения, 1996. 

8. Гасанов Р. М. Шпионаж и бизнес. — М.: Междунар. отношения, 1993.  

9. Группа личной охраны: Метод. разработка. — М.: Арсин ЛТД, 1996.  

10. Досье секретных служб. — 2000. — № 6.  

11. Спецслужбы и мир. — 2001. — № 6.  

12. Бизнес и безопасность. — 2001. — № 3.  
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13. Козлов С. Б., Иванов Е. В. Предпринимательство и безопасность: В 2 т.— М.: 

Универсум, 1991.  

14. Крысин А. В. Безопасность предпринимательской деятельности. — М.: 

Финансы и статистика, 1996.  

15. Ліпкан В. А. Безпекознавство: Навч. посіб. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.  

16. Низенко Е. И. Обеспечение безопасности предпринимательской 

деятельности: Учеб. пособие — К.: МАУП, 2003. 

17. Нелін О. І., Низенко Е. І., Панфілов В. М. Роль недержавних служб безпеки в 

захисті економічних інтересів підприємництва. — К.: Поліграф-Сервіс, 2001.  

18. Низенко Е. І. Організаційно-правове забезпечення, формування та реалізація 

державної політики в сфері безпеки підприємництва: Зб. наук. праць. — К.: 

Приватне право і підприємництво. — 2003. — Вип. 3. — С. 79–84.  

19. Пожарная безопасность. — М.: Недра, 1980. 

20. Самотуга В., Андреев С. Коммерческая тайна и ее защита. — М.: 

Внешторгиздат, 1992.  

21. Сборник документов по порядку создания и функционирования 

негосударственных охранных и детективных организаций. — М.: Баярд.  

22. Федоткин С., Гураев Ю. Сборник материалов по основам организации 

охранной деятельности. — М., 1996.  

23. Ханит Ч., Зартрьян В. Разведка на службе вашего предприятия: Пер. с фр. — 

К., 1992.  

24. Чернявский А. А. Безопасность предпринимательской деятельности. — К.: 

МАУП, 1998. 

25. Ханит Ч., Зартрьян В. Разведка на службе вашего предприятия: Пер. с фр. — 

К., 1992.  

26. Чернявский А. Методы комплексной и экономической разведки // Деловая 

Украина. — 1993. — № 74.  

27. 70. Чернявский А. А. Безопасность предпринимательской деятельности. — К.: 

МАУП, 1998.  

 

Рекомендована література до Теми 7. 
1. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611 // Зб. постанов. — 

1993. — № 12. — Ст. 269. 

2. Об условиях и правилах сопровождения предпринимательской деятельности 

(лицензионные условия), связанной с разработкой, изготовлением и 

реализацией специальных технических средств негласного получения 

информации с каналов связи, иных средств негласного получения 

информации и контроле за их соблюдением: Инструкция, утв. приказом 

Лицензионной палаты Украины и Службы безопасности Украины от 07.04.99 

№ 30/76 и зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины от 30.04.99 

№ 275/3568, разработана в соответствии с законами Украины “О 

предпринимательстве”, “Об оперативно-розыскной деятельности”, “О 

государственной тайне”, Постановлением Верховного Совета Украины “О 

праве собственности на отдельные виды имущества” от 17 июня 1992 г. № 

2471-ХІІ, Положением о порядке лицензирования предпринимательской 
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деятельности, утв. приказом Государственного комитета Украины по 

вопросам государственных секретов от 31.07.95 № 47 и зарегистрированным 

в Министерстве юстиции Украины от 03.08.95 № 278/814.  

3. Об утверждении инструкции об условиях и правилах проведения 

предпринимательской деятельности (лицензионные условия), связанной с 

разработкой, изготовлением, ввозом, вывозом, реализацией и 

использованием средств технической защиты информации, а также оказания 

услуг по технической защите информации и контроля за их соблюдением: 

Приказ Лицензионной палаты Украины, Департамента специальных 

телекоммуникационных систем и защиты информации СБ Украины от 13 

октября 1998 г. № 92/80 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 

23 октября 1998 г. № 682/3122).  

4. Батурин Ю., Хозишский М. Компьютерная преступность и компьютерная 

безопасность. — М.: Юрид. лит., 1991.  

5. Вартенесян В. А. Радиоэлектронная разведка. — М.: Воениздат, 1991.  

6. Ведев Д. Л. Защита данных в компьютерных сетях // Открытые системы. — 

1995. — № 3. 

7. .Гасанов Р. М. Промышленный шпионаж на службе монополий. — М.: 

Междунар. отношения, 1996. 

8. Гасанов Р. М. Шпионаж и бизнес. — М.: Междунар. отношения, 1993.  

9. Дориченко С. А., Ященко В. В. 25 этюдов о шифрах. — М.: Текст, 1994.  

10. Левин Дж., Бароди К. Секреты INTERNET. — К.: Диалектика, 1995.  

11. Оружие шпионажа. 1993–1994: Каталог-справочник. — М.: Империал, 1994.  

12. Рекомендации по повышению безопасности объектов. — М., 1995.  

13. Рубанов В., Дмитриев Ю. К вопросу о защите промышленных секретов 

совместных предприятий // Хозяйство и право. — 1989. — № 1.  

14. Самотуга В., Андреев С. Коммерческая тайна и ее защита. — М.: 

Внешторгиздат, 1992.  

15. Спесивцев А. В., Вегнер В. А., Крутяков А. Ю. Защита информации в 

персональных ЭВМ. — М.: Радио и связь, 1992.  

16. Стенг Д., Мун С. Секреты безопасности сетей. — К.: Диалектика, 1995.  

17. Федоткин С., Гураев Ю. Сборник материалов по основам организации 

охранной деятельности. — М., 1996.  

18. Фролов Г. Тайны тайнописи. — М., 1992.  

19. Хуберт Г. Искусственный интеллект как средство обеспечения безопасности 

(Miero-Systems), 1989. 

20. Чернявский А. Краткая история развития промышленного шпионажа // 

Деловая Украина. — 1993. — № 67, 69, 71.  

21. Чернявский А. А. Безопасность предпринимательской деятельности. — К.: 

МАУП, 1998.  

22. Чернявский А. А. Промышленный шпионаж и безопасность пред-

принимательства. — К.: МАУП, 1996.  

23. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. — М.: Изд-во 

иностр. лит., 1963.  

24. Шпионские штучки и устройства для защиты объектов и информации: Справ. 

пособие / В. И. Андрианов и др. — СПб.: Лань, 1996.  
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25. 74. Ярочкин В. И., Халяпин Д. В. Основы защиты информации. Служба 

безопасности предприятия: Учеб. Пособие 

26. Ярочкин В. И., Халяпин Д. В. Основы защиты информации. Служба 

безопасности предприятия: Учеб. пособие 

 

Рекомендована література до Теми 8. 

1. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. № 3745-ХІІ // 

ВВР України. — 1994. — № 35. — Ст. 21.  

2. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення 

недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” від 18 лютого 

1992 р. № 2132-ХІІ // ВВР України. — 1992. — № 21. — Ст. 296.  

3. Закон України “Про рекламу” від 3 липня 1996 р. № 270/96-ВР // ВВР 

України. — 1996. — № 39. — Ст. 181.  

4. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. № 1576-

ХІІ // ВВР України. — 1991. — № 49. — Ст. 682.  

5. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. № 697-12 // ВВР України. 

— 1991. — № 20. — Ст. 249. 

6. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // ВВР України. — 1991. 

— № 25. — Ст. 281.  

7. Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку 

підприємницької діяльності в Україні: Указ Президента України від 15 липня 

2000 р. № 906/2000 // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 13.  

8. Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики 

та підприємництва: Затв. Указом Президента України від 25 травня 2000 р. № 

721/2000.  

9. Безопасность бизнеса: Справ. пособие / Под ред. Ю. И. Когута. — К., 1993.  

10. Безопасность бизнеса: Справ. пособие / Под ред. Ю. И. Когута. — К., 1993.  

11. Бизнес и безопасность. — 2001. — № 3.  

12. Козлов С. Б., Иванов Е. В. Предпринимательство и безопасность: В 2 т.— М.: 

Универсум, 1991. 

13. Крысин А. В. Безопасность предпринимательской деятельности. — М.: 

Финансы и статистика, 1996.  

14. Ліпкан В. А. Безпекознавство: Навч. посіб. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.  

15. Низенко Е. И. Обеспечение безопасности предпринимательской 

деятельности: Учеб. пособие — К.: МАУП, 2003. 

16. Низенко Е. І. Організаційно-правове забезпечення, формування та реалізація 

державної політики в сфері безпеки підприємництва: Зб. наук. праць. — К.: 

Приватне право і підприємництво. — 2003. — Вип. 3. — С. 79–84.  

17. Павловский М. Основы национальной безопасности Украины на переходном 

этапе // Голос Украины. — 1997. — № 59.  

18. Попович В. М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки. — 

Ірпінь, 2001. 

19. Чернявский А. А. Безопасность предпринимательской деятельности. — К.: 

МАУП, 1998. 

 

Рекомендована література до Теми 9. 
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1. Конституція України. — К., 1996.  

2. Кримінальний кодекс України. — К., 2001.  

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Кодекси України. — 

К., 1998. — Кн. 1.  

4. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення 

недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” від 18 лютого 

1992 р. № 2132-ХІІ // ВВР України. — 1992. — № 21. — Ст. 296. 

5. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 р. № 2230 

// ВВР України. — 1992. — № 27. — Ст. 382.  

6. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 р. 

№ 2135-ХІІ // Закони України. — Т. 3. — С. 66.  

7. Про концепцію (основи державної політики) національної безпеки України: 

Постанова Верховної Ради України // Голос України. — 1997. — 4 лют.  

8. Про Державну програму боротьби із злочинністю: Постанова Верховної Ради 

України від 25 червня 1993 р. № 3225-ХІІ // ВВР України. — 1993.  

9. Безопасность бизнеса: Справ. пособие / Под ред. Ю. И. Когута. — К., 1993.  

10. Безопасность бизнеса: Справ. пособие / Под ред. Ю. И. Когута. — К., 1993.  

11. Бэскид Э. Энциклопедия личной безопасности. — М.: Аквариум, 1994.  

12. Выживание в экстремальных условиях. — М.: ИПЦ “Русский раритет”, 1993.  

13. Гасанов Р. М. Шпионаж и бизнес. — М.: Междунар. отношения, 1993.  

14. Дориченко С. А., Ященко В. В. 25 этюдов о шифрах. — М.: Текст, 1994.  

15. Зелинский А. Ф. Криминология: Курс лекций. — Харьков, 1996.  

16. Досье секретных служб. — 2000. — № 6.  

17. Спецслужбы и мир. — 2001. — № 6.  

18. Бизнес и безопасность. — 2001. — № 3.  

19. Криминология: Учебник для учеб. заведений МВД Украины / Под ред. В. Г. 

Лихолоба, В. П. Филонова. — К.; Донецк, 1997.  

20. Криминология: Учебник для юрид. вузов / Под общ. ред. д-ра юрид. наук, 

проф. А. И. Долговой. — М.: ИНФРА-М, 1997 

21. Низенко Э. И. Научно-технические методы и средства в профилактической 

деятельности органов внутренних дел. — К., 1981.  

22. Низенко Э. И. Теоретические предпосылки использования технических 

средств в деятельности службы профилактики // Тр. Всесоюз. науч.-исслед. 

ин-та МВД СССР. — М.: ВНИИ МВД СССР, 1978. — № 49. — С. 84–89.  

23. Оружие шпионажа. 1993–1994: Каталог-справочник. — М.: Империал, 1994.  

24. Павловский М. Основы национальной безопасности Украины на переходном 

этапе // Голос Украины. — 1997. — № 59.  

25. Рубанов В., Дмитриев Ю. К вопросу о защите промышленных секретов 

совместных предприятий // Хозяйство и право. — 1989. — № 1. 

26. Самотуга В., Андреев С. Коммерческая тайна и ее защита. — М.: 

Внешторгиздат, 1992.  

27. Сборник документов по порядку создания и функционирования 

негосударственных охранных и детективных организаций. — М.: Баярд.  

28. Фролов Г. Тайны тайнописи. — М., 1992.  

29. Ханит Ч., Зартрьян В. Разведка на службе вашего предприятия: Пер. с фр. — 

К., 1992.  
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30. Чернявский А. А. Промышленный шпионаж и безопасность пред-

принимательства. — К.: МАУП, 1996.  

31. Шпионские штучки и устройства для защиты объектов и информации: Справ. 

пособие / В. И. Андрианов и др. — СПб.: Лань, 1996.  

32. 74. Ярочкин В. И., Халяпин Д. В. Основы защиты информации. Служба 

безопасности предприятия: Учеб. Пособие 

 

Рекомендована література до Теми 10. 

1. Безопасность бизнеса: Справ. пособие / Под ред. Ю. И. Когута. — К., 1993.  

2. Безопасность бизнеса: Справ. пособие / Под ред. Ю. И. Когута. — К., 1993.  

3. Бэскид Э. Энциклопедия личной безопасности. — М.: Аквариум, 1994.  

4. Выживание в экстремальных условиях. — М.: ИПЦ “Русский раритет”, 1993.  

5. Группа личной охраны: Метод. разработка. — М.: Арсин ЛТД, 1996.  

6. Калиниченко В. И. Основы оказания первой неотложной медицинской 

помощи при охранной деятельности // Сб. метод. материалов по 

медицинской подготовке. — М.: Ось-89, 1994. 

7. Методика работы в кризисных ситуациях: Обзор конкретных методических 

ситуаций: Метод. разработка. — М.: Арсин ЛТД, 1966.  

8. Ліпкан В. А. Безпекознавство: Навч. посіб. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.  

9. Преступность в Украине // Бюл. законодавства і юрид. практики в Україні. 

— 1994. — № 2.  

10. Сборник документов по порядку создания и функционирования 

негосударственных охранных и детективных организаций. — М.: Баярд.  

11. Учебник телохранителя: Базовый курс. — М.: Мир безопасности, 1996.  

12. Федоткин С., Гураев Ю. Сборник материалов по основам организации 

охранной деятельности. — М., 1996.  

13. Цивилюк Г. Е. Школа безопасности: Пособие по выживанию. — М.: ЭКСМО, 

1995.  
 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Предмет, завдання та зміст курсу 

2. Становище та шляхи удосконалення законодавства що регулює діяльність 

недержавних служб безпеки 

3. Організаційні основи діяльності служб безпеки. 

4. Основні напрямки діяльності  служб безпеки підприємств 

5. Взаємодія НСБП з державними службами безпеки 

6. Передумови створення недержавних служб безпеки підприємств в Україні 

7. Система корпоративної безпеки УСПП (Український союз промисловців-

підприємців) як тимчасовий координаційний центр формування недержавної 

системи безпеки підприємств. 

8. Правова основа діяльності НСБ 

9. Суб’єкти  недержавної правоохоронної діяльності та їх місце у забезпеченні 

безпеки підприємств. 
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10. Вимоги до працівників недержавних служб безпеки. 

11. Створення на підприємстві системи безпеки та її структура 

12. Основні функції служби безпеки підприємств 

13. Права та обов’язки працівника СБП 

14. Вимоги до концепції безпеки підприємства. 

15. Структурна модель рівнів діяльності підприємства (організації, функціонування 

і прийняття рішень). 

16. Методологічні засади концепції безпеки підприємства. 

17. Організаційні аспекти діяльності аналітико-інформаційної служби 

підприємства. 

18. Група ПДТР (протидії технічній розвідці): завдання і особливості діяльності.  

19. Комплектування структурного підрозділу безпеки інформації (групи ПДТР) 

штатними спеціалістами.  

20. Група захисту інформації від несанкціонованого доступу: завдання діяльності.  

21. Криптографічний захист інформації. Завдання і мета діяльності 

криптографічної групи. 

22. Група режиму як підрозділ служби безпеки, її функції.  

23. Збереження режиму таємності на підприємстві. 

24. Служба охорони, її функції. Основні категорії об’єктів, що охороняються.  

25. Пожежна служба. Основні вимоги до пожежної безпеки і обов’язки у цьому 

зв’язку керівника підприємства. Обов’язки начальника пожежної служби. 

26. Напрям і зміст діяльності детективної групи підприємства. 

27. Основні організаційно-тактичні положення спостереження (стеження). 

28. Контрзаходи щодо стеження (таємного спостереження).Методи і технологія 

роботи спеціалістів детективної групи. Порядок проведення спеціалістами 

детективної групи службового розслідування, оформлення і передавання 

матеріалів службового розслідування до правоохоронних органів.  

29. Види детективної діяльності. Мета службового розслідування. 

30. Система засобів охорони працівників і транспортних засобів підприємств. 

31. Особливості діяльності служб безпеки підприємств з фізичною охороною осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-методичного відділу    Юлія ТЮРЯ 


