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МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ   
ЩОДО  ПІДГОТОВКИ  ДО  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Організа-
ційно-правові проблеми безпеки підприємництва” підготовлені відпові-
дно до навчальної програми.  

Мета семінарських занять — поглибити і закріпити здобуті знання з 
теорії ринкових відносин та забезпечення економічної безпеки. 

Семінарські заняття є засобом перевірки знань студентів, навичок 
самостійної роботи з літературою, вміння логічно викладати матеріал. 
На цих заняттях студенти повинні показати вміння визначати основні 
положення розглядуваного питання, деталізувати його зміст, робити уза-
гальнюючі висновки.  

Проблеми забезпечення безпеки підприємництва в Україні, її вдос-
коналення зобов’язують додатково звертатися до багатого досвіду захі-
дних фірм із забезпечення ними своєї економічної безпеки і методів, за-
собів та прийомів, які вони використовують для цього. 

Особливу увагу необхідно приділяти обґрунтуванню концепцій без-
пеки підприємництва взагалі й захисту комерційної таємниці підприємс-
твами України зокрема. Показуючи вміння обґрунтовувати актуальність 
проблеми безпеки підприємництва, слід висвітлити такі питання: поси-
лення конкуренції серед підприємницьких структур, відсутність у під-
приємців достатніх правових знань з організації забезпечення безпеки 
підприємництва та захисту конфіденційної інформації, а також юридич-
ної літератури та наукових розробок з цієї тематики. Зауважимо, що в 
Україні немає єдиного органу, який би координував роботу із забезпе-
чення безпеки підприємництва. Необхідно враховувати, що розуміння 
предмета дисципліни сприяє чіткому визначенню її змісту, системи і 
відповідно місця у професійній підготовці фахівця. 

При проведенні семінарського заняття оцінюються усні та письмові 
відповіді студентів, підготовлені ними доповіді, реферати, участь у дис-
кусіях, вміння доводити власні думки і захищати особисту позицію.  

Отримані студентами оцінки на семінарських заняттях ураховуються 
при встановленні підсумкової оцінки з дисципліни “Організаційно-
правові проблеми безпеки підприємництва”. 

Підготовка студентів до семінарських занять може відбуватися в та-
ких основних формах: 
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• опрацювання лекційного матеріалу шляхом обов’язкового ви-
вчення основних визначень і відповідей на питання семінарського 
заняття; 

• вивчення конкурентного законодавства шляхом порівняння тео-
ретичних основ з нормативним матеріалом теми; 

• вивчення й аналіз монографій вчених-юристів, наукових статей, 
судової практики; 

• написання реферативних робіт і складання переліку питань, які, 
на думку студентів, недостатньо висвітлені в літературі або на 
попередній лекції з метою їх чіткого засвоєння; 

• самостійне конспектування найважливіших, з погляду студента, 
питань теми. 

Реферативні роботи пропонуються з кожної теми навчальної дисцип-
ліни. Студенти вибирають питання і дають на нього змістовну доповідь, 
яку викладають на семінарському занятті. Мета доповіді полягає в за-
своєнні іншими студентами основних аспектів конкретної теми і форму-
ванні ними запитань, які можуть стати предметом подальшої дискусії.  

Вимоги до написання реферативної роботи: 
• обсяг — 10–15 аркушів формату А4; 
• вступна частина, де висвітлюється актуальність вибраної теми; 
• власні висновки та пропозиції; 
• список використаних джерел. 
З метою раціонального використання часу на семінарському занятті 

може бути обговорено щонайбільше два реферати. Решта часу заняття 
відводиться для усного опитування студентів. 

Кращі реферати можуть бути рекомендовані до друку як наукові 
статті, подаватися на конкурси студентських наукових робіт.  

Критерії оцінювання роботи студентів на семінарському занятті: 
• оцінку “відмінно” студент отримує за умови повного і всебічного 

розкриття теми, вільного володіння термінологією, глибоких 
знань використаної при підготовці літератури, наявності власної 
точки зору з питання теми заняття і вміння доводити її,  логічного 
та послідовного викладу вивченого матеріалу і уміння вільно та 
професійно вести дискусію; 

• оцінку “добре” студент отримує за неістотних упущень при висві-
тленні матеріалу, неточних тверджень, не підкріплених нормати-
вними чи іншими доказами; 
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• оцінку “задовільно” студент отримує за умови розкриття питання 
в загальних рисах, розуміння суті питання, спроби зробити висно-
вки, але за допущення грубих помилок, відсутності логіки викла-
ду матеріалу; 

• оцінку “незадовільно” студент отримує тоді, коли не може прави-
льно відповісти на поставлене запитання, не розуміє суті питання 
і як наслідок не може зробити висновків. 

ТЕМИ  ТА  ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Тема 1. Предмет, завдання і зміст курсу  
“Організаційно-правові проблеми безпеки  
підприємництва” (2 год) 

1. Потреба забезпечення безпеки життєдіяльності людей — спонука-
льна сила (мотив), що визначає необхідність вирішення проблеми захис-
ту життєво важливих інтересів особи, суспільства, держави від внутрі-
шніх і зовнішніх загроз.  

2. Проблема забезпечення безпеки фінансово-економічної діяльності 
підприємницької структури.  

3. Предмет навчального курсу “Організаційно-правові проблеми без-
пеки підприємництва”: теорія закономірностей виникнення, обмеження, 
уникнення небезпек і загроз, процесів і їх взаємозв’язків, що впливають 
на безпеку стану і розвитку підприємництва, його складових і заснова-
них на пізнанні цих закономірностей організаційно-правових методів, 
прийомів підготовки і способів здійснення превентивних дій для забез-
печення безпеки особи, підприємства, господарського товариства, това-
риства, що займається банківською діяльністю, у повсякденній обстано-
вці й позаштатних ситуаціях. 

4. Місце навчальної дисципліни “Організаційно-правові проблеми 
безпеки підприємництва” у системі юридичних, управлінських, техніч-
них дисциплін, дисциплін, які викладаються в магістратурі й на курсах 
післядипломної освіти. 

5. Якісні характеристики проблеми безпеки, організаційні принципи 
захисту підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз.  

Теми  рефератів 

1. Предмет, завдання і зміст навчальної дисципліни “Організаційно-
правові проблеми безпеки підприємництва”. 
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2. Методологічні засади і наукові принципи пізнання змісту безпеки 
підприємства в курсі “Організаційно-правові проблеми безпеки під-
приємництва”. 

3. Міждисциплінарні зв’язки курсу “Організаційно-правові проблеми 
безпеки підприємництва”. 

Література [1; 2; 4; 7; 10; 11; 25; 50; 58; 69; 70] 

Тема 2. Стан і шляхи вдосконалення законодавства  
про забезпечення безпеки підприємницької діяльності  
в Україні (2 год) 

1. Конкретизація меж правового простору для превентивних засобів, 
які здійснює детективна група комплексної служби безпеки підприємст-
ва.  

2. Повноваження основних суб’єктів системи забезпечення безпеки 
підприємництва. 

3. Доцільність розробки дворівневої моделі законодавчої і норматив-
ної бази з урахуванням довгострокових пріоритетних інтересів безпеки 
підприємницької діяльності та стратегії реалізації концепції національної 
безпеки України з огляду на поточний стан захищеності інтересів під-
приємництва на відповідний період і реальні загрози безпеці. 

4. Державна політика у сфері безпеки підприємницької діяльності.  
5. Інформаційна безпека. Причини виникнення проблеми захисту ін-

формації.  

Теми рефератів 

1. Аналіз сучасного стану проблеми безпеки підприємницької струк-
тури.  

2. Принципи створення системи захисту підприємства від замахів зло-
чинців.  

3. Правові основи діяльності служби безпеки підприємства. 
Література [1–8; 10; 13; 14; 16; 20; 43; 44] 

Тема 3. Створення системи безпеки підприємства (2 год) 

1. Причинно-наслідковий зв’язок між зменшенням прибутку та зни-
щенням об’єкта і рівнем протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам, ста-
ном безпеки об’єктів, що захищаються. Мета створення комплексної си-
стеми захисту об’єктів.  
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2. Групи, режим і детективна охорона. Пожежна і аналітико-
інформаційна служби. 

3. Права, обов’язки і відповідальність співробітників служби безпеки 
підприємства.  

4. Співвідношення понять “система безпеки” і “система захисту під-
приємства”. 

5. Вплив невизначеності процесу захисту об’єкта на виникнення не-
штатних ситуацій.  

Теми рефератів 

1. Інформаційна безпека підприємницької структури.  
2. Структура служби безпеки підприємства. 
3. Функції, завдання і особливості діяльності служби безпеки підпри-

ємства.  
Література [6; 18–21; 26; 28; 41; 44; 66; 69; 73] 

Тема 4. Організаційні основи служби безпеки підприємства  
(2 год) 

1. Сутність безпеки підприємства: стан юридичних, економічних і 
виробничих відносин, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних 
ресурсів, які виражають здатність підприємства до стабільного функціо-
нування.  

2. Законність у діяльності служби безпеки: розробка засобів безпеки 
підприємства на базі норм права в межах компетенції із застосуванням 
дозволених законодавством методів виявлення і припинення правопо-
рушень у сфері діяльності. 

3. Створення нормативних, організаційних і матеріальних гарантій 
безпеки шляхом організації діяльності служби безпеки підприємства.  

4. Матеріальні гарантії: їх формування за рахунок виділення і вико-
ристання фінансових, технічних, кадрових, інформаційних та інших ре-
сурсів підприємства, що сприяють виявленню, послабленню і позбав-
ленню джерел загрози, попередженню і локалізації можливої шкоди, а 
також створенню сприятливих умов для діяльності підприємства. 

Теми рефератів 

1. Група режиму служби безпеки підприємницької структури.  
2. Детективна група служби безпеки підприємства. 
3. Правове регулювання захисту комерційної таємниці.  

Література [41; 43; 46; 58; 62; 70] 
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Тема 5. Розробка концепції і впровадження системи  
інформаційної безпеки (2 год) 

1. Призначення аналітико-інформаційної служби. Система збирання 
відомостей про конкурентів і зовнішнє оточення.  

2. Аналіз характеристик діяльності підприємства з урахуванням мо-
жливої шкоди від загрози безпеки з наступним уточненням ос- 
новних пріоритетів.  

3. Напрями використання даних про зовнішнє оточення.  
4. Аналітична діяльність з профілактики на підприємстві шахрайства 

та інших злочинних дій.  
5. Заходи контролю, попередження і виявлення шахрайства. Система 

методів і процедур контролю.  

Теми рефератів 

1. Концепція інформаційної безпеки підприємства. 
2. Реалізація мети контррозвідки в діяльності аналітико-інформа-

ційного підрозділу служби безпеки підприємства. 
3. Режимні вимоги комерційної структури у роботі з інформацією, яка 

містить державну і комерційну таємницю. 
Література [16; 29; 45; 59; 60; 69; 71; 73] 

Тема 6. Захист службою безпеки підприємства об’єктів інформа-
ції, інформаційних систем від технічних розвідок та ін-
ших  
засобів таємного отримання інформації (2 год) 

1. Система правового регулювання діяльності групи із захисту інфо-
рмації від впливу технічних розвідок на об’єктах інформаційної діяльно-
сті, технічних розвідок, з виявлення і блокування відпливу аудіо- і відео-
інформації через закладні пристосування (”жучки”) на об’єктах інфор-
маційної діяльності. 

2. Група захисту інформації від несанкціонованого доступу: завдання 
діяльності. Загрози несанкціонованого доступу до інформації в ЕОМ.  

3. Вимоги до формування криптографічної групи служби безпеки 
підприємства.  

4. Характеристика причин порушення безпеки підприємства: недо-
оцінка ступеня ризику; наявність нештатних ситуацій, якими може ско-
ристатися злочинець (стандартність мислення розробників служби без-
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пеки); несприятливі зовнішні чи внутрішні умови, а також створення їх 
для ініціації позаштатних ситуацій. 

Теми рефератів  

1. Робота персоналу підприємства з конфіденційною інформацією. 
2. Системи охорони підприємницької структури. 
3. Засоби служби безпеки підприємства з активного захисту і оборони 

об’єкта; взаємодія з правоохоронними органами. 
Література [6; 10; 14; 16; 24; 25; 29; 30; 35; 45; 55; 72] 

Тема 7. Організаційні заходи комплексного забезпечення  
безпеки підприємницької діяльності (2 год) 

1. Організація пропускного і внутрішньооб’єктового режимів на під-
приємствах, які охороняються службою охорони служби безпеки.  

2. Мета діяльності групи режиму — створити серед працівників під-
приємства атмосферу безпеки.  

3. Структура комерційної таємниці.  
4. Запобігання шахрайству з боку працівників підприємства.  
5. Обов’язки співробітників підприємства щодо дотримання правил 

протипожежної безпеки.  

Теми рефератів  

1. Пожежна безпека підприємства. 
2. Комерційний шпіонаж. 
3. Специфіка діяльності служби безпеки підприємства з фізичної охо-

рони осіб. 
Література [26–31; 33–35; 41; 47; 49; 55; 56; 61] 

Тема 8. Детективна група при виконанні завдань забезпечення 
безпеки підприємства (2 год) 

1. Детективна група — самостійний підрозділ служби безпеки під-
приємства.  

2. Стеження з постійного схованого поста: спостереження для вияв-
лення зв’язків, часу виходу з квартири, офісу.  

3. Методи і технологія роботи спеціалістів детективної групи. 
4. Порядок здійснення спеціалістами детективної групи службового 

розслідування, оформлення і передавання матеріалів до правоохоронних 
органів.  
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5. Мета службового розслідування. 

Теми рефератів  

1. Дозвільна система доступу виконавців до документів, які містять 
комерційну таємницю.  

2. Правове регулювання порядку збереження комерційної таємниці 
при укладенні господарських чи інших підприємницьких договорів.  

3. Перевірка надійності бізнес-партнера перед початком договірних 
відносин.  

Література [27; 47; 58; 64; 66] 

Тема 9. Характеристика засобів і методів збирання і вивчення  
інформації, які застосовують в економічному  
і промисловому шпіонажі (2 год) 

1. Потенційні викрадачі промислових таємниць: конкуренти; поста-
чальники; особи, які займаються біржовими спекуляціями; незадоволені 
працівники; особисті вороги керівників; державні органи контролю 
(правоохоронні, податкові та ін.).  

2. Систематизація відомостей про ділових партнерів і конкурентів.  
3. Комерційний шпіонаж: здобуття незаконним шляхом інформації 

(відомостей), що належить господарюючому суб’єкту, з метою отри-
мання переваг в умовах конкуренції. 

4. Шпіонаж: цільова діяльність зі збирання відомостей, які можуть 
завдати протилежній стороні шкоди, що кваліфікується протилежною 
стороною в особі її законодавчих органів як злочинна. 

Теми рефератів  

1. Використання спеціальних і вузькоспрямованих мікрофонів, лазер-
них підслуховуючих пристроїв, апаратури для фотографування, 
прямої реєстрації інформаційних сигналів і нав’язування. 

2. Заходи і засоби захисту інформації. 
3. Криптографічний захист інформації. Стандарти шифрування. 

Література [25; 29; 32; 33; 59; 60; 64; 68; 70; 72; 73] 

Тема 10. Організація попередження замахів на економічну безпеку 
підприємництва 

1. Елементи структури недержавної системи забезпечення безпеки 
підприємництва: внутрішньоорганізаційна структура; місце структурних 
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підрозділів у внутрішній організації кожного виду громадських 
об’єднань, які входять у структуру на правах складових.  

2. Юридична природа охоронних підприємств, детективних агентств, 
служб безпеки підприємств різної форми власності, інформаційних бю-
ро тощо — різновидів громадських об’єднань громадян.  

3. Передумови управлінського характеру до необхідності формуван-
ня ради підприємництва в Україні, що може структурно входити в Дер-
жавний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва Украї-
ни. Завдання Ради безпеки підприємництва в Україні. 

4. Створення консультативної Ради зі взаємодії недержавної системи 
безпеки підприємництва і органів внутрішніх справ — оптимальна фор-
ма взаємодії і об’єднання інтересів цих суб’єктів, які діють у сфері без-
пеки підприємництва.  

5. Сутність функції управління в системі безпеки суб’єкта підприєм-
ницької діяльності.  

Теми рефератів  

1. Загальні положення і класифікація засобів забезпечення безпеки 
підприємства. 

2. Засоби захисту від електронної розвідки.  
3. Характеристика анкет ділового партнера і конкурента. Методика їх 

розробки.  
Література [31; 33; 41; 44; 56; 62; 67; 68; 70] 

Тема 11.  Методи і технологія діяльності служби безпеки  
підприємства з фізичної охорони осіб і транспортних  
засобів (2 год) 

1. Комплекс організаційних завдань з фізичної охорони особи в різ-
них умовах: взаємодія охоронців і групи охорони, міліції і служби без-
пеки підприємства, які беруть участь у заході, спрямованому на запобі-
гання можливим зазіханням на того, кого охороняють.  

2. Метод демонстрації сил і засобів — технологічний прийом забез-
печення безпеки особи; організаційно-технологічні засоби забезпечення 
охорони в місцях скупчення людей, на прогулянці.  

Теми рефератів  

1. Співвідношення економічної безпеки держави і підприємництва у 
світлі національної безпеки України. 
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2. Характеристика методів таємного вивчення реакції партнерів при 
проведенні ділових переговорів.  

3. Стан економічного шпіонажу в розвинених країнах. 
Література [28; 36; 40; 44; 46; 61] 

Тема 12. Мінімізація ризиків, зумовлених вибором майбутніх  
партнерів, витоком інформації внаслідок  
несанкціонованого прослуховування розмов (2 год) 

1. Види радіожучків. Технологія встановлення радіозакладок.  
2. Знаходження підслуховуючих пристроїв; застосування пристроїв 

активного захисту аудіоінформації в телефонних лініях; способи акусти-
чного контролю кімнати через телефонний апарат.  

3. Доповнення прийнятої за допомогою зорового аналізатора інфор-
мації про людину при короткочасному спілкуванні, діловому знайомстві 
шляхом вибіркового реагування на візуальні стимули (подразники).  

4. Відповідність зовні спостережуваних фізіологічних, поведінкових 
ознак співбесідника його справжньому стану і можливість використання 
цього фактора у прогнозуванні його подальшої поведінки й намірів. 

Теми рефератів  

1. Інформаційно-аналітична діяльність у сфері забезпечення безпеки 
осіб і підприємницької діяльності.  

2. Підготовка кадрів у сфері забезпечення безпеки осіб і підприємни-
цької діяльності. 

3. Основні напрями діяльності служби безпеки підприємства. 
Література [32; 37; 57; 65; 72] 

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ 
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