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Пояснювальна  заПиска

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 
важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активі-
зації засвоєння студентом знань та їх реалізації.

Вона є також основним засобом опанування навчального матеріа-
лу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Індивідуально-консультативна робота — це форма організації нав-
чальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом 
створення необхідних умов для виявлення і розвитку індивідуальних 
особливостей студента з метою посилення його мотивації до пізна-
вальної діяльності та спрямування її в необхідне русло.

Мета цих методичних рекомендацій — визначити вимоги та умо-
ви, необхідні для організації самостійної навчальної та наукової пра-
ці студентів з дисципліни “Особиста безпека людини” спеціальності 
“Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційного рівня бака-
лавр, спеціаліст. Вони спрямовані на виконання таких завдань:

• створення передумов для впровадження єдиного підходу викла-
дачів до організації самостійної роботи студентів та індивіду-
ально-консультативної роботи;

• створення організаційно-методичних засад щодо розвитку у 
студентів мотивації до навчання;

• сприяння формуванню у студентів навичок самостійної, нав-
чальної, науково-дослідної та практичної роботи;

• сприяння формуванню професійних якостей, знань, умінь і на-
вичок майбутніх фахівців;

• створення умов для гармонійного творчого розвитку особис-
тості студента;

• сприяння засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та 
формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 
професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизу-
вати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завданням самостійної роботи студентів є засвоєння певних 
знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, 
їх застосування при виконанні практичних завдань і творчих робіт, а 
також виявлення прогалин у системі знань із предмета.

Самостійна робота студентів з дисципліни становить не менше 
51 % часу, передбаченого для виконання основної освітньої програ-
ми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України 
щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень.
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Зміст самостійної роботи студента з дисципліни визначається 
навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, за-
вданнями викладача.

ТемаТичний  План 
дисципліни 

“особисТа  безПека  людини”

№
пор.

Назва змістового модуля і тем

1 2

змістовий модуль і. наукові основи безпеки

1 Забезпечення безпеки — стратегічна проблема людства 
у ХХІ ст.

3

2 Особиста безпека людини у ХХІ ст. 5

3 Методи роботи менеджера безпеки 4

4 Особиста безпека людини — новий напрям сучасного 
менеджменту

4

5 Безпека особистості та підприємницької діяльності 4

6 Безпека людини і підприємства як біосоціальна 
підсистема сучасного суспільства

5

7 Соціальні і соціально-психологічні фактори поведінки 
людини в забезпеченні безпеки

4

8 Психофункціональна надійність людини в забезпеченні 
безпеки

4

9 Людський фактор у забезпеченні безпеки людини 6

змістовий модуль іі. практичні засоби охоронної 
діяльності забезпечення особистої безпеки людини

10 Загальна правова характеристика послуг з охорони 
власності та безпеки особистості

4

11 Мета діяльності, завдання та повноваження органів 
внутрішніх справ із контролю за суб’єктами 
підприємницької діяльності з надання охоронних 
послуг

4
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1 2 3

12 Особливості застосування норм трудового 
законодавства при здійсненні підприємницької 
діяльності з охорони власності та безпеки людей

3

13 Юридична відповідальність за порушення порядку 
та правил здійснення підприємницької діяльності 
з охорони власності та безпеки людини

4

Разом годин: 54

меТодичне  забезПечення 
самосТійної  робоТи  сТуденТів

Активна самостійна робота студентів можлива лише за наявності 
серйозної та стійкої мотивації. Найпотужніший мотивуючий фак-
тор — підготовка до подальшої ефективної професійної діяльності. 
Активізують самостійну роботу також такі фактори:
 1. Корисність роботи, що виконується.
 2. Участь студентів у творчій діяльності
 3. Інтенсивна педагогіка, що передбачає запровадження у навчаль-

ний процес активних методів навчання.
 4. Використання мотивуючих факторів контролю знань (накопичу-

вальна система оцінювання знань, рейтинг).
 5. Індивідуалізація завдань, які виконуються в аудиторії та в поза-

аудиторний час, постійне їх оновлення.
 6. Особистість викладача. Викладач може бути  прикладом для сту-

дента як професіонал і творча особистість.
Основне завдання організації самостійної роботи студентів — нав-

чити студентів свідомо і самостійно працювати спочатку з навчаль-
ним матеріалом, а потім з науковою інформацією, закласти основи 
самоорганізації та самовиховання, сформувати уміння та навички 
постійно підвищувати свою кваліфікацію.

При вивченні кожної дисципліни організація самостійної роботи 
студентів являє собою єдність трьох взаємопов’язаних форм:
 1. Аудиторна самостійна робота.
 2. Позааудиторна пошуково-аналітична робота. 
 3. Творча наукова робота.
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висновки

Перехід до кредитно-модульної технології навчання має будува-
тися на навчально-методичній та організаційній роботі, спрямованій 
на забезпечення студента всім спектром інформаційної та методичної 
підтримки.

Організація самостійної роботи студентів викладачами та фахів-
цями передбачає:

• формування високого ступеня самоосвіти студентів;
• ефективне планування та організацію самостійної роботи сту-

дентів;
• інформаційну та методичну підтримку студента, використання 

комп’ютерних технологій та інтерактивних методів;
• посилення та активізацію стимулюючої, консультативно-мето-

дичної ролі викладача.
Конкретні шляхи та форми організації самостійної роботи студен-

тів з урахуванням змісту дисципліни, курсу навчання, рівня підготов-
ки студентів та інших факторів визначаються у процесі творчої діяль-
ності викладача, тому запропоновані рекомендації не претендують на 
універсальність, їх мета — допомогти викладачу сформувати свою 
творчу систему організації, а студентам — засвоїти суть пропонованої 
методики самостійної роботи.

змісТ  самосТійної  робоТи 
з дисципліни 

“особисТа  безПека  людини”

змістовий модуль і. наукові основи безпеки

Тема 1.  забезпечення безпеки — стратегічна проблема 
людства у ХХі ст.

 1. Безпека життєдіяльності як основна необхідність людини в кож-
ній організації.

 2. Закон єдності та боротьби протилежностей у життєдіяльності 
людини. 

 3. Наукові основи безпеки життєдіяльності людини.
Література: основна [3; 6; 9; 11; 12; 23];

  додаткова [1; 4; 10]
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питання для самоконтролю

 1. Дати визначення безпеки.
 2. Безпека як стратегічна проблема у ХХІ ст. 
 3. Безпека особистості як основна необхідність кожної організації. 
 4. Закон єдності та боротьби протилежностей у життєдіяльності 

людини.           
 5. Наукові основи безпеки життєдіяльності людини.

теми рефератів

 1. Поняття безпеки життєдіяльності людини та її наукові основи. 
 2. Безпека життєдіяльності — основна потреба людини у суспільс-

тві й зокрема в кожній організації.
 3. Місце закону єдності та боротьби протилежностей у житті люди-

ни.           

Тема 2. особиста безпека людини у ХХі ст.

 1. Зміст і структура навчальної дисципліни.
 2. Зв’язок особистої безпеки людини з іншими науками і дисциплі-

нами.
 3. Безпека як біологічна і соціальна категорія живої природи і люд-

ства. 
 4. Безпека як одна з первинних потреб людини. 
 5. Безпека людини й організації як  підсистеми сучасного суспіль-

ства. 
 6. Соціальні і соціально-психологічні фактори поведінки людини в 

забезпеченні безпеки.
Література: основна: [1; 3; 4; 6; 10; 12; 23];

        додаткова [1; 4; 13]

питання для самоконтролю

 1. Розкрийте зміст і структуру навчальної дисципліни.
 2. Безпека як біологічна і соціальна категорія живої природи і людс-

тва. 
 3. Безпека як одна з первинних потреб людини. 
 4. Безпека людини й організації як  підсистема сучасного суспільс-

тва.
 5. Соціальні і соціально-психологічні фактори поведінки людини в 

забезпеченні безпеки.
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теми рефератів

 1. Безпека — одна з найважливіших первинних потреб людини.
 2. Роль і зв’язок особистої безпеки людини з іншими науками і дис-

циплінами.
 3. Безпека людини та організації — основа сучасного суспільства.

Тема 3. методи роботи  менеджера безпеки 

 1. Робота з інформацією. 
 2. Врахування непрямих ознак. 
 3. Збирання інформації з відкритих джерел. 
 4. Усне опитування. Запити. Вивчення документів. Дослідження 

предметів. Огляд. Спостереження в оперативній роботі. Засто-
сування технічних засобів одержання інформації. Використан-
ня конфіденційних зв’язків. Легендування оперативних заходів. 
Елементи приховування мети і конспірації в діяльності менедже-
ра.

Література: основна  [3; 6; 11; 12; 14; 23];
           додаткова [2; 13; 14]

питання для самоконтролю

 1. Робота з інформацією. 
 2. Врахування непрямих ознак. 
 3. Збирання інформації з відкритих джерел. 
 4. Усне опитування. 
 5. Запити. 
 6. Вивчення документів. 
 7. Дослідження предметів. 
 8. Огляд. Спостереження в оперативній роботі. 
 9. Застосування технічних засобів одержання інформації. 
 10. Використання конфіденційних зв’язків. 
 11. Легендування оперативних заходів.
 12. Елементи приховування мети і конспірації в діяльності менедже-

ра.

теми рефератів

 1. Інформація  та її провідна роль у роботі менеджера. Збирання ін-
формації, використання технічних засобів.
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 2. Діяльність менеджера, пов’язана з вивченням документів, усним 
опитуванням та з урахуванням непрямих ознак.

 3. Дослідження предметів.  Спостереження в оперативній роботі та 
огляд. Провідна роль конфіденційних зв’язків.

Тема 4. особиста безпека людини — новий напрям сучасного 
менеджменту

 1. Менеджмент як ринковий вид діяльності та управління. 
 2. Менеджмент безпеки як новий напрям у сучасному менеджмен-

ті.
 3. Зв’язок менеджменту безпеки з менеджментом ділового ад-

міністрування, бізнесу, людських ресурсів, соціальним менедж-
ментом. 

 4. Системний, ситуативний і комплексний підходи до забезпечення 
безпеки особистості. 

 5. Визначення цілей у забезпеченні безпеки людини. 
 6. Об’єкти діяльності із забезпечення безпеки. 
 7. Суб’єкти діяльності із забезпечення безпеки. 
 8. Принципи побудови систем безпеки: відповідність цілей діяль-

ності, економічна доцільність, врахування об’єктивної ділової об-
становки, погодженість завдань виробництва, комерції, фінансів і 
безпеки. 

 9. Сили і засоби служби безпеки.
 Література: осповна [3; 6; 9; 12; 23]; 

                      додаткова [4; 5; 13]

питання для самоконтролю

 1. Який зв’язок, на вашу думку, менеджменту безпеки з менедж-
ментом ділового адміністрування, бізнесу, людських ресурсів, со-
ціальним менеджментом? 

 2. Системний, ситуативний і комплексний підходи до забезпечення 
безпеки особистості.  

 3. Дайте визначення цілей у забезпеченні безпеки людини. 
 4. Назвати об’єкти діяльності із забезпечення безпеки. 
 5. Сили і засоби служби безпеки.

теми рефератів

 1. Менеджмент як необхідний вид діяльності та управління в сучас-
ній державі з ринковою економікою.
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 2. Види підходів до забезпечення безпеки особистості та визначен-
ня їх цілей. 

 3. Об’єкти та суб’єкти діяльності із забезпечення безпеки. 

Тема 5. безпека  особистості та підприємницької діяльності

 1. Поняття безпеки особистості та підприємницької діяльності.
 2. Складові формули безпеки особистості та підприємницької дія-

льності. 
 3. Характеристика загроз безпеці особистості та підприємницької 

діяльності. 
 4. Основні напрямки забезпечення безпеки особистості та підпри-

ємницької діяльності.
Література: основна [6; 8; 10; 11; 14; 16; 22; 29];

                    додаткова [1; 9; 14]

питання для самоконтролю

 1. Дати визначення безпеки особистості та підприємницької діяль-
ності. 

 2. Складові формули безпеки особистості та підприємницької діяль-
ності. 

 3. Охарактеризуйте загрози безпеці особистості та підприємницької 
діяльності. 

 4. Назвати основні напрямки забезпечення безпеки особистості та 
безпеки підприємницької діяльності.

теми рефератів

 1. Поняття безпеки особистості та підприємницької діяльності та її 
складові.

 2. Види загроз безпеці особистості та підприємницької діяльності. 
 3. Основні засоби та напрями забезпечення безпеки підприємниць-

кої діяльності.

Тема 6. безпека людини і підприємства як біосоціальна 
підсистема сучасного  суспільства

 1. Поняття та сутність безпеки людини і підприємства як біосо-
ціальні підсистеми сучасного  суспільства. 

 2. Принципи забезпечення безпеки держави. 
 3. Структура та зміст продовольчої безпеки.

Література: основна [11; І2; 14; 16; 23]; 
                   додаткова [1; 4; 8; 13]
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питання для самоконтролю

 1. Розкрити сутність безпеки людини і підприємства як біосоціаль-
ної підсистеми сучасного  суспільства.

 2. Назвати принципи забезпечення безпеки держави.
 3. Розкрити структуру та зміст продовольчої безпеки.
 4. Охарактеризувати основні напрями безпеки людини і підприємс-

тва як біосоціальної підсистеми сучасного  суспільства.

теми рефератів

 1. Безпека людини і підприємства як біосоціальна підсистема сучас-
ного  суспільства. Поняття та сутність.

 2. Безпека держави, принципи її забезпечення.
 3. Структура та зміст продовольчої безпеки.

Тема 7. соціальні і соціально-психологічні фактори поведінки 
людини в забезпеченні безпеки

Поняття та сутність соціальних, соціально-психологічних фак-
торів  та вплив їх на безпеку людини. 

 Література: основна [9; 11; 12];
                      додаткова [3; 13]

питання для самоконтролю

 1. Розкрити поняття та сутність соціально-психологічних факторів 
та вплив їх на безпеку людини. 

 2. Розкрити поняття та сутність соціальних факторів та вплив їх на 
безпеку людини. 

теми рефератів

 1. Соціально-психологічні фактори: поняття, сутність та їх вплив на 
безпеку людини. 

 2. Соціальні фактори: поняття, сутність та їх вплив на безпеку лю-
дини.

Тема 8. Психофункціональна надійність людини 
в забезпеченні безпеки

 1. Самооцінка загального психофізіологічного стану людини в за-
безпеченні безпеки людини. 
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 2. Структура навчальної програми щодо забезпечення безпеки лю-
дини.

 Література: основна [3; 10; 12; 16; 23];
                    додаткова [1; 4; 15]

питання для самоконтролю

 1. Дати самооцінку загального стану людини в забезпеченні безпеки 
людини. 

 2. Охарактеризувати структуру навчальної програми щодо забезпе-
чення безпеки людини.

теми рефератів

 1. Психофізіологічні чинники стану людини в забезпеченні її безпе-
ки.

 2. Характеристика структури навчальної програми щодо забезпе-
чення безпеки людини.

Тема 9. людський фактор у забезпеченні безпеки людини

 1. Сутність факторів щодо забезпечення безпеки людини. 
 2. Соціальна і біологічна природа самостійної праці людини. 
 3. Безпека людини і безпека держави. 
 4. Роль соціальних і соціально-психологічних факторів у поведінці 

людини. 
 5. Роль і зміст людських факторів у забезпеченні безпеки людини. 

          Література: основна [3; 6; 7; 12; 14; 17];
                                додаткова [2; 4; 13; 14]

питання для самоконтролю

 1. Сутність факторів щодо забезпечення безпеки людини. 
 2. Що таке соціальна і біологічна природа самостійної праці люди-

ни?
 3. Дайте визначення понять “безпека людини” і “безпека держави”. 
 4. Роль соціальних і соціально-психологічних факторів у поведінці 

людини.
 5. Роль і зміст людських факторів в забезпеченні безпеки людини?

теми рефератів

 1. Самостійна праця людини, її соціальна і біологічна природа.
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 2. Поняття “безпека людини” і “безпека держави”: спільні та відмін-
ні риси.

 3. Значення соціальних і соціально-психологічних факторів у по-
ведінці людини, їх зміст.

змістовий модуль іі. практичні засоби охоронної діяльності 
забезпечення особистої безпеки людини

Тема 10. загальна правова характеристика послуг з охорони 
власності та безпеки особистості

 1. Поняття послуг з охорони власності та безпеки людини. 
 2. Нормативно-правове регулювання послуг з охорони власності та 

безпеки людини. 
 3. Правове становище надавачів охоронних послуг щодо зберігання, 

носіння та застосування спеціальних збройних засобів.
Література: основна [2; 19; 14; 17; 20];

додаткова [1; 5; 7; 8]

питання для самоконтролю

 1. Поняття послуг з охорони власності та безпеки людини. 
 2. Розкрийте питання нормативно-правового регулювання послуг з  

охорони власності та безпеки людини. 
 3. Яке правове становище надавачів охоронних послуг щодо  збері-

гання, носіння та застосування спеціальних збройних засобів.           

теми рефератів

 1. Послуги з охорони власності та безпеки людини: поняття, види.
 2. Законодавче регулювання послуг з охорони власності та безпеки 

людини. 
 3. Права та обов’язки надавачів охоронних послуг щодо зберігання, 

носіння та застосування спеціальних збройних засобів.

Тема 11. мета діяльності, завдання та повноваження 
органів внутрішніх справ із контролю за суб’єктами 
підприємницької діяльності з надання охоронних 
послуг

 1. Державний охоронний нагляд як різновид адміністративного 
провадження. Державне ліцензування як правова підстава під-
приємницької діяльності з надання охоронних послуг та забезпе-
чення особистої безпеки людини. 
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 2. Повноваження Державної служби охорони при МВС країни щодо 
реалізації контрольно-наглядових функцій стосовно суб’єктів 
підприємництва, зайнятих в охоронному бізнесі. 

 3. Завдання дозвільної системи МВС України з контролю за діяль-
ністю недержавних охоронних підприємств.

Література: основна [2; 8; 12; 29; 31];
    додаткова [3; 13; 27]

питання для самоконтролю

 1. Що таке державний охоронний нагляд як різновид адміністра-
тивного провадження? 

 2. Розкрити питання щодо державного ліцензування як правової 
підстави підприємницької діяльності з надання охоронних пос-
луг та забезпечення особистої безпеки людини.

 3. Які повноваження надано Державній службі охорони при МВС 
країни щодо реалізації контрольно-наглядових функцій стосовно 
суб’єктів підприємництва, зайнятих в охоронному бізнесі? 

 4. Назвіть завдання дозвільної системи МВС України з контролю за 
діяльністю недержавних охоронних підприємств.

теми рефератів

 1. Державний охоронний нагляд як різновид адміністративного 
провадження. Державне ліцензування.

 2. Повноваження Державної служби охорони при МВС країни щодо 
реалізації контрольно-наглядових функцій стосовно суб’єктів 
підприємництва, зайнятих в охоронному бізнесі.

 3. Дозвільна система МВС України із контролю за діяльністю не-
державних охоронних підприємств, її завдання та функції.

Тема 12. особливості застосування норм трудового 
законодавства при здійсненні підприємницької 
діяльності з охорони власності та безпеки людей

Особливості застосування норм трудового законодавства при 
здійсненні підприємницької діяльності з охорони власності та безпе-
ки людей.

Література: основна [2; 19; 11; І7; 20]; 
                                     додаткова [1; 5; 12; 24]
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питання для самоконтролю

 1. Особливості застосування норм трудового законодавства при 
здійсненні підприємницької діяльності з охорони власності.

 2. Особливості застосування норм трудового законодавства при 
здійсненні підприємницької діяльності з безпеки людей.

теми рефератів

 1. Роль трудового законодавства при здійсненні підприємницької 
діяльності з охорони власності та безпеки людей.

 2. Місце норм трудового законодавства при здійсненні підприємни-
цької діяльності з охорони власності.

 3. Здійснення підприємницької діяльності з безпеки людей та особ-
ливості застосування норм трудового законодавства.

Тема 13. юридична відповідальність за порушення порядку 
та правил здійснення підприємницької діяльності 
з охорони власності та безпеки людини

 1. Поняття та зміст юридичної відповідальності у сфері надання 
послуг з охорони власності та забезпечення фізичної безпеки 
осіб. 

 2. Підстави юридичної відповідальності суб’єктів підприємництва, 
які надають охоронні послуги. 

 3. Шляхи вдосконалення законодавства про юридичну відповідаль-
ність за порушення порядку та правил надання послуг з охорони 
власності та особистої безпеки людини.

Література: основна [5; 12; 14; 16; 30];
                       додаткова [1; 5; 12; 24]

питання для самоконтролю

 1. Поняття та зміст юридичної відповідальності у сфері надання 
послуг з охорони власності та забезпечення фізичної безпеки 
осіб. 

 2. Підстави юридичної відповідальності суб’єктів підприємництва, 
які надають охоронні послуги. 

 3. Шляхи вдосконалення законодавства про юридичну відповідаль-
ність за порушення порядку та правил надання послуг з охорони 
власності та особистої безпеки людини.
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 теми рефератів

 1. Юридична відповідальність у сфері надання послуг з охорони 
власності та забезпечення фізичної безпеки осіб, її поняття та 
зміст. 

 2. Підстави юридичної відповідальності суб’єктів підприємництва, 
які надають охоронні послуги.

 3. Сучасне законодавство про юридичну відповідальність за пору-
шення порядку та правил надання послуг з охорони власності та 
особистої безпеки людини, шляхи вдосконалення нормативно-
правових актів.

ТесТи

варіант 1

 1. підприємець — це:

а) людина, яка не займає жодної посади в організації;
б) людина, яка бере на себе ризик;
в) людина, яка посідає посаду не в своїй організації;
г) правильної відповіді немає.

 2. Менеджер — це: 

а) особистість, яка здійснює управління на економічному рівні;
б) підприємець, який володіє контрольним пакетом акцій;
в) особистість, яка володіє грошовими ресурсами організації, роз-

поділяє їх, витрачає на покриття збитків, сплату податків та ін-
ших платежів;

г) особистість, яка не займає жодної посади в організації, але во-
лодіє певною долею в статуному фонді тієї чи іншої орагнізації;

д) людина, яка обов’язково займає постійну посаду і має підлег-
лих.

 3. бізнесмен — це:

а) людина, яка бере на себе ризик, пов’язаний з організацією нової 
продукції, нового вигляду послуг, ідей, проектів і пропонує їх 
суспільству;

б) людина, яка добре володіє іноземною мовою і бездоганно вирі-
шує будь-яку економічну проблему на рівні підприємства;
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в) особа, яка не займає жодної посади в організації, але володіє 
певною часткою (акціями) в статутному фонді тієї чи іншої ор-
ганізації;

г) ділова людина, яка володіє контрольним пакетом акцій;
д) особа, яка обов’язково займає посаду в організації.

 4. назвати основні професійні вимоги до менеджерів (дати дві від-
повіді):

а) соціальність, економічність;
б) оперативність, аналітичність, освіта, концептуальність;
в) конфліктність, аналітичність;
г) комунікабельність, комунікативність, знання маркетингу;
д) освіта, знання філософії, конфліктність.

 5. зазначте, в чому найяскравіше виявляється психологічний ас-
пект діяльності менеджера (дати дві відповіді):

а) у процесі особистих контактів з підлеглими;
б) у процесі конфлікту;
в) у жорскому контролі роботи підлеглих;
г) у процесі мотивації і стимулювання;
д) правильної відповіді немає;
е) всі відповіді правильні.

 6. соціальна відповідальність — це: 

а) рівень добровільного відгукування на соціальні потреби підлег-
лих тільки в невиробничій сфері;

б) рівень принципового відгукування на соціальні потреби підлег-
лих;

в) рівень добровільного відгукування на соціальні потреби підлег-
лих;

г) витрати на соціальні потреби;
д) рівень принципового відгукування в економічній сфері на різні 

види потреб.

 7. до чинників зростання етики менеджера (дати дві відповіді) на-
лежить:

а) розробка економічних планів;
б) навчання соціальної поведінки;
в) розробка економіко-соціальних проектів;
г) розробка етичних нормативів;
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д) створення комітетів з етики;
е) створення фондів;
є) правильної відповіді немає.

 8. етика — це:

а) уміння керувати підлеглими на вищому рівні;
б) сукупність законів, закріплених Верховною Радою України;
в) сукупність принципів, які визначають правильну або непра-

вильну поведінку людини;
г) сукупність нормативів, які закріплені Міністерстом України;
д) правильної відповіді немає.

 9. безпека — це:

а) стан захищеності людини, суспільства, держави від зовнішніх і 
внутрішніх небезпек і загроз; 

б) захищеність людини від внутрішніх загроз;
в) захищеність підприємницької діяльності від зовнішніх небез-

пек.

 10. безпека підприємства — це:

а) захищеність підприємницької діяльності від внутрішніх загроз, 
які виникають протягом певного періоду;

б) захищеність осіб та підприємства у виробничій сфері їх діяль-
ності;

в) стан захищеності його життєво важливих і законних інтересів 
від зовнішніх і внутрішніх загроз у різних протиправних фор-
мах, що забезпечує його стабільний розвиток відповідно до ста-
тутних цілей.

 11. стратегія фірми — це: 

а) заходи, які спрямовані на виконання завдань підприємством, 
організацією;

б) розрахована на перспективу система заходів, що забезпечує до-
сягнення конкретних намічених організацією цілей;

в) виконання планових завдань підприємством за певний період 
діяльності.

 12. державна соціальна безпека — це:

а) захист людини у соціальній сфері та заходи, які спрямовані на 
виконання поставлених завдань;



19

б) сукупність заходів щодо захисту інтересів держави і суспільс-
тва в соціальній сфері;

в) захист підприємницької діяльності у державі, розвитку соціаль-
ної структури і відносин у суспільстві. 

 13. екологічна безпека — це:

а) захищеність природних ресурсів від забруднення;
б) заходи, спрямовані на забезпечення чистоти повітря та навко-

лишнього середовища;
в) проблема взаємин суспільства і природи, збереження навко-

лишнього середовища. 

 14. зазначити, що включає в себе інформаційний захист як 
найважливіший елемент особистої безпеки: ________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

(назвати не менше трьох елементів)

 15. зазначити основні завдання діяльності керівника як суб’єкта 
управління:_________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

     (назвати не менше трьох завдань з особистої безпеки людини)

варіант  2

 1. зазначити, в чому найяскравіше виявляється психологічний ас-
пект діяльності менеджера (дати дві відповіді):

а) у процесі особистих контактів з підлеглими;
б) у процесі конфлікту;
в) у жорсткому контролі роботи підлеглих;
г) у процесі мотивації і стимулювання;
д) правильної відповіді немає;
е) усі відповіді правильні.

 2. ринок — це:

а) економічна категорія товарного виробництва та обігу, пов’яза-
них системою економічних і соціальних відносин, зумовлених 
способом і видом матеріального виробництва;



20

б) місце, де реалізується  товар;
в) форма зв’язку між товаровиробниками і споживачами.

 3. ринок товарний — це:

а) ринок, де реалізовуються товари продовольчого та непродово-
льчого напрямку;

б) ринок окремих товарів або товарних груп, схожих за виробни-
чими або споживчими ознаками; 

в) місце, яке насичене товаром повсякденного попиту.

 4. підприємець — це:

а) людина, яка не займає жодної посади в організації;
б) людина, яка бере на себе ризик;
в) людина, яка займає посаду не в своїй організації;
г) правильної відповіді немає

 5. соціальна відповідальність — це: 

а) рівень добровільного відгукування на соціальні потреби підлег-
лих тільки в невиробничій сфері;

б) рівень принципового відгукування на соціальні потреби підлег-
лих;

в) рівень добровільного відгукування на соціальні потреби підлег-
лих;

г) витрати на соціальні потреби;
д) рівень принципового відгукування в економічній сфері на різні 

види потреб.

 6. безпека — це:

а) стан захищеності людини, суспільства, держави від зовнішніх і 
внутрішніх небезпек і загроз; 

б) захищеність людини від внутрішніх загроз;
в) захищеність підприємницької діяльності від зовнішніх небез-

пек.

 7. основні професійні вимоги до менеджерів (дати дві відповіді):

а) соціальність, економічність;
б) оперативність, аналітичність, освіта, концептуальність;
в) конфліктність, аналітичність;
г) комунікабельність, комунікативність, знання маркетингу;
д) освіта, знання філософії, конфліктність.
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 8. зазначте, що включає в себе інформаційний захист як най- 
важливіший елемент особистої безпеки: ___________________
__________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

(назвати не менше трьох елементів)

 9. основні завдання діяльності керівника як суб’єкта управління:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

(назвати не менше трьох завдань з особистої безпеки людини)

 10. безпека підприємства — це:

а) захищеність підприємницької діяльності від внутрішніх загроз, 
які виникають протягом певного періоду;

б) захищеність людей та підприємства у виробничій сфері їх діяль-
ності;

в) стан захищеності його життєво важливих і законних інтересів 
від зовнішніх і внутрішніх загроз в різних протиправних фор-
мах, що забезпечує його стабільний розвиток відповідно до ста-
тутних цілей.

 11. зазначити, що належить до чинників зростання етики менедже-
ра (дати дві відповіді):

а) розробка економічних планів;
б) навчання соціальної поведінки;
в) розробка економіко-соціальних проектів;
г) розробка етичних нормативів;
д) створення комітетів з етики;
е) створення фондів;
є) правильної відповіді немає.

 12. державна соціальна безпека — це:

а) захист людини у соціальній сфері та заходи, які спрямовані на 
виконання поставлених завдань;

б) сукупність заходів із захисту інтересів держави і суспільства в 
соціальній сфері;

в) захист підприємницької діяльності у державі, розвитку соціаль-
ної структури і відносин у суспільстві. 
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 13. екологічна безпека — це:

а) захист природних ресурсів від забруднення;
б) заходи, спрямовані на забезпечення чистоти повітря та навко-

лишнього середовища;
в) проблема взаємин суспільства і природи, збереження навко-

лишнього середовища. 

 14. стратегія фірми — це: 

а) заходи, які спрямовані на виконання завдань підприємством, 
організацією;

б) розрахована на перспективу система заходів, що забезпечує до-
сягнення конкретних намічених організацією цілей;

в) виконання планових завдань підприємством за певний період 
діяльності.

 15. Менеджер — це: 

а) особа, яка здійснює управління на економічному рівні;
б) підприємець, який володіє контрольним пакетом акцій;
у) особа, яка володіє грошовими ресурсами організації, розподі-

ляє їх, витрачає на покриття збитків, сплату податків та інших 
платежів;

г) особа, яка не займає жодної посади в організації, але володіє 
певною часткою в статуному фонді тієї чи іншої орагнізації;

д) людина, яка обов’язково займає постійну посаду і має підлег-
лих.

варіант 3

1. Зазначте, що включає в себе інформаційний захист 
як найважливіший елемент особистої безпеки: ________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

(назвати не менше трьох елементів)
2. основні завдання діяльності керівника як суб’єкта управлін- 

ня:___________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

(назвати не менше трьох завдань з особистої безпеки людини)
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 3. безпека — це:

а) стан захищеності особи, суспільства, держави від зовнішніх і 
внутрішніх небезпек і загроз; 

б) захищеність людини від внутрішніх загроз;
в) захищеність підприємницької діяльності від зовнішніх небез-

пек.

 4. стратегія фірми — це: 

а) заходи, які спрямовані на виконання завдань підприємством, 
організацією;

б) розрахована на перспективу система заходів, що забезпечує до-
сягнення конкретних намічених організацією цілей;

в) виконання планових завдань підприємством за певний період 
діяльності.

 5. основні професійні вимоги до менеджерів (дати дві відповіді):

а) соціальність, економічність;
б) оперативність, аналітичність, освіта, концептуальність;
в) конфліктність, аналітичність;
г) комунікабельність, комунікативність, знання маркетингу;
д) освіта, знання філософії, конфліктність.

 6. бізнесмен — це:

а) людина, яка бере на себе ризик, пов’язаний з організацією нової 
продукції, нового вигляду послуг, ідей, проектів і пропонує їх 
суспільству;

б) людина, яка добре володіє іноземною мовою і бездоганно вирі-
шує будь-яку економічну проблему на рівні підприємства;

в) особа, яка не займає жодної посади в організації, але володіє 
певною часткою (акціями) в статутному фонді тієї чи іншої ор-
ганізації;

г) ділова людина, яка володіє контрольним пакетом акцій;
д) людина, яке обов’язково посідає посаду в організації.

 7. державна соціальна безпека — це:

а) захист людини у соціальній сфері та заходи, які спрямовані на 
виконання поставлених завдань;
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б) сукупність заходів із захисту інтересів держави і суспільства в 
соціальній сфері;

в) захист підприємницької діяльності у державі, розвитку соціаль-
ної структури і відносин у суспільстві. 

 8. екологічна безпека — це:

а) захист природних ресурсів від забруднення;
б) заходи, спрямовані на забезпечення чистоти повітря та навко-

лишнього середовища.
в) проблема взаємин суспільства і природи, збереження навко-

лишнього середовища. 

 9. безпека підприємства — це:

а) захищеність підприємницької діяльності від внутрішніх загроз, 
які виникають протягом певного періоду;

б) захищеність осіб та підприємства у виробничій сфері їх діяль-
ності;

в) стан захищеності його життєво важливих і законних інтересів 
від зовнішніх і внутрішніх загроз у різних протиправних фор-
мах, що забезпечує його стабільний розвиток відповідно до ста-
тутних цілей.

 10. Менеджер — це: 

а) особа, яка здійснює управління на економічному рівні;
б) підприємець, який володіє контрольним пакетом акцій;
у) особа, яка володіє грошовими ресурсами організації, розподі-

ляє їх, витрачає на покриття збитків, сплату податків та інших 
платежів;

г) особа, яка не займає жодної посади в організації, але володіє 
певною долею в статуному фонді тієї чи іншої організації;

д) людина, яка обов’язково займає постійну посаду і має підлег-
лих.

 11. ринок — це:

а) економічна категорія товарного виробництва та обігу, пов’яза-
них системою економічних і соціальних відносин, зумовлених 
способом і видом матеріального виробництва;

б) місце, де реалізується  товар;
в) форма зв’язку між товаровиробниками і споживачами.
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 12. ринок товарний — це:

а) ринок, де реалізовуються товари продовольчого та непродо-
вольчого напрямку;

б) ринок окремих товарів або товарних груп, схожих за виробни-
чими або споживчими ознаками. 

в) місце, яке насичене товаром повсякденного попиту.

 13. соціальна відповідальність — це: 

а) рівень добровільного відгукування на соціальні потреби підлег-
лих тільки в невиробничій сфері;

б) рівень принципового відгукування на соціальні потреби підлег-
лих;

у) рівень добровільного відгукування на соціальні потреби підлег-
лих;

г) витрати на соціальні потреби;
д) рівень принципового відгукування в економічній сфері на різні 

види потреб.
 14. зазначте, що належить до чинників зростання етики менеджера 

(дати дві відповіді):
а) розробка економічних планів;
б) навчання соціальної поведінки;
в) розробка економіко-соціальних проектів;
г) розробка етичних нормативів;
д) створення комітетів з етики;
е) створення фондів.

 15. підприємець — це:

а) людина, яка не займає жодної посади в організації;
б) людина, яка бере на себе ризик;
у) людина, яка займає посаду не в своїй організації;
г) правильної відповіді немає



26

відПовіді  на  ТесТи

варіант 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

г у а а, б д в, г в д а в б б в зак зак

варіант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

д а, в б г в, г а а, б зак зак в в б в б в

варіант 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

зак зак а б а, б а б в в у а, в б в, г в г

вказівки  до  наПисання  конТрольної  робоТи 

Виконання контрольної роботи є складовою навчального процесу, 
активною формою самостійної роботи студентів.

Під час виконання контрольної роботи студенти закріплю-
ють теоретичні знання з дисципліни “Особиста безпека людини”. 
Ступінь оволодіння теоретичними знаннями студенти доводять 
розв’язуванням практичних задач.

Контрольна робота повинна відображати окремі теоретико-прак-
тичні проблеми з відповідної дисципліни і виконуватися студентом 
після вибору ним тієї чи іншої теми (завдання). Виходячи зі спе-
цифічних особливостей навчальних дисциплін контрольна робота 
виконується у формі реферату або контрольного завдання (в якому 
розв’язується конкретна аналітична ситуація). В окремих випадках 
не виключається поєднання обох форм контрольної роботи.

Контрольна робота у формі завдання з відповідної навчальної 
дисципліни є логічно сформульованим і поставленим у проблемно-
му плані конкретним науковим завданням, що виражається в пошуку 
можливих варіантів і шляхів його розв’язання.
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Незважаючи на різноманітність контрольних завдань, зумовлених 
специфікою відповідних навчальних дисциплін, алгоритм їх вико-
нання включає:

• уточнення завдання, знаходження необхідних джерел для робо-
ти над ним;

• виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із за-
вдання, їх теоретичне обґрунтування та оцінка;

• здійснення конкретного вирішення завдання (власний варіант), 
його пояснення та інтерпретацію;

• формулювання заключних висновків з викладом прогнозу роз-
витку процесу (явища) в перспективі.

Контрольна робота виконується студентами самостійно. Вона 
повинна бути викладена логічно й технічно правильно оформлена. 
Робота пишеться чітким почерком, допускається також друкований 
або комп’ютерний її варіант. На кожній сторінці повинні бути поля, 
а сторінки, мають бути пронумеровані. Обсяг контрольної роботи у 
формі реферату не повинен перевищувати 12—18 сторінок, а у формі 
контрольного завдання — 3—5 сторінок. У кінці роботи вміщується 
список використаних джерел, ставиться підпис студента і дата вико-
нання.

Виконана робота повинна бути надіслана до Академії, її інститутів 
чи деканатів не пізніше ніж за 1 місяць до початку сесії. Контрольна 
робота рецензується викладачем та оцінюється ним, як правило, за 
п’ятибальною шкалою. В разі негативної оцінки робота разом з ре-
цензією повертається студенту на доопрацювання, після чого з ура-
хуванням зауважень передається для повторної перевірки разом з 
рецензією. Якщо контрольна робота виконана без дотримання реко-
мендацій або не повністю, вона повертається студенту без перевірки 
на доопрацювання.
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зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи

Індекс групи___________________ 
Прізвище, ім’я, по батькові студента
_____________________________
_____________________________ 

Домашня адреса_________________
_____________________________
_____________________________ 

Найменування організації, посада
_____________________________
_____________________________

контрольна робота

з дисципліни:________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

за  темою  (розділом  навчального  плану):_____________________
____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________

Прізвище та ініціали викладача__________________________
_____________________________________________________

Київ 200__
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Приклад складання плану контрольної роботи
 реферативного типу

ПЛАН КОНТРОЛЬНОЇ (РЕФЕРАТИВНОЇ) РОБОТИ
за темою “Здібності керівника та його авторитет”

Вступ ..........................................................................................................  3

1. Здібності керівника та їх характеристика

а) професійно-психологічна підготовленість  ..............................  4

б) організаторські здібності ................................................................  7

в) педагогічні здібності ……………………………………….……. ...................  10

2. Авторитет керівника в колективі

а) вплив авторитету на ефективність керівництва …………..……. 12

б) риси особистості авторитетного керівника  ............................  14

в) шляхи формування авторитету  ...................................................  15

Висновки  ..................................................................................................  18

Список літератури  ................................................................................  19

виклад змісту контрольної роботи

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викладаєть-
ся відповідно до запропонованого плану контрольної роботи, за яким 
кожний розділ починається з нової сторінки.

Сторінки нумеруються у правому верхньому куті. Таблиці, схеми, 
рисунки повинні мати назву. На конкретні дані з першоджерел роб-
ляться посилання.

Із додержанням перелічених вимог контрольна робота подається 
на факультет заочної (дистанційної) форми навчання Міжрегіональ-
ної Академії управління персоналом у термін, визначений графіком.

Теми  конТрольниХ  робіТ

 1. Загрози безпеки підприємств, їх види та причини виникнення.
 2. Попередження загроз безпеці підприємств.
 3. Оцінка наслідків виникнення загроз.
 4. Новітні методи та засоби забезпечення безпеки підприємств.
 5. Фактори, що визначають параметри технічних засобів охорони 

для оснащення зон і рубежів безпеки.
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 6. Сучасні системи фізичної безпеки об’єктів. 
 7. Контроль функціонування та керування системами фізичної без-

пеки об’єктів.
 8. Оцінка ефективності функціонування технічних засобів охоро-

ни.
 9. Визначення цілей щодо забезпечення безпеки.
 10. Об’єкти діяльності із забезпечення безпеки.
 11. Суб’єкти діяльності із забезпечення безпеки.
 12. Принципи діяльності із забезпечення безпеки.
 13. Сили і засоби служби безпеки.
 14. Система стратегічного управління підприємством.
 15. Ринкові стратегії підприємства.
 16. Участь служби безпеки у вирішенні завдань стратегічного ме-

неджменту.
 17. Принципи організації системи безпеки.
 18. Мета системи безпеки підприємства.
 19. Структурна побудова служби безпеки.
 20. Законодавче регулювання правовідносин у сфері підприємниц-

тва і безпеки.
 21. Концепція безпеки підприємства.
 22. Етика діяльності менеджера безпеки.
 23. Оперативно-розвідувальна діяльність служби безпеки підпри-

ємства.
 24. Зовнішні джерела загрози діяльності підприємства.
 25. Організація безпечного функціонування інформаційних систем 

підприємства.
 26. Виховна і профілактична робота з персоналом.
 27. Службові розслідування за фактами просочування конфіденцій-

ної інформації.
 28. Забезпечення безпеки ділових зустрічей і переговорів.
 29. Внутрішньофірмові загрози безпеці.
 30. Тактика проведення службових розслідувань.
 31. Службові розслідування за фактами порушення правил і порядку 

поводження з матеріально-фінансовими цінностями.
 32. Принципи забезпечення економічної безпеки підприємства.
 33. Участь служби безпеки в роботі з підвищення конкуренто-

спроможності підприємства.
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 34. Робота менеджера безпеки щодо запобігання аваріям і нещасним 
випадкам на підприємстві.

 35. Забезпечення безпеки комерційної діяльності підприємства.
 36. Інформаційно-аналітична діяльність служби безпеки в зовніш-

ньоекономічній сфері.
 37. Організація вивчення клієнтів, ділових партнерів, конкурентів у 

зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
 38. Забезпечення безпеки ділових переговорів з іноземними контр-

агентами.
 39. Принципи організації охорони об’єктів підприємства.
 40. Особливості організації охорони об’єктів різного призначення.
 41. Особливості організації охорони масових заходів.
 42. Правове регулювання використання спеціальної техніки забезпе-

чення охорони і безпеки.
 43. Основні системи технічного забезпечення безпеки підприємства.
 44. Тактика дій служби безпеки в екстремальних ситуаціях.
 45. Загроза особистій безпеці людини.
 46. Профілактика терористичних актів у діяльності служби безпеки 

підприємства.
 47. Значення спеціальної підготовки менеджера безпеки.
 48. Правила безпечної поведінки менеджера безпеки.

вказівки  до  наПисання  рефераТу

Написання реферату є складовою навчального процесу, активною 
формою самостійної роботи студентів.

Під час написання реферату студенти закріплюють теоретичні 
знання з дисципліни “Особиста безпека людини”. Ступінь оволодін-
ня теоретичними знаннями студенти доводять розв’язанням прак-
тичних задач.

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал з теми викладаєть-
ся відповідно до запропонованого плану написання реферату. Кожне 
питання починається з нової сторінки.

Сторінки нумерують у правому верхньому куті. Таблиці, схеми, 
рисунки повинні мати назву. На конкретні дані з першоджерел роб-
ляться посилання.
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Із додержанням перелічених вимог щодо написання реферат по-
дається на факультет заочної, денної, дистанційної (залежно від фор-
ми навчання студента) форми навчання Міжрегіональної Академії 
управління персоналом у термін, визначений графіком.

Особливу увагу слід приділяти оформленню реферату, обсяг яко-
го не повинен перевищувати 20 сторінок друкованого тексту. В разі 
виконання в рукописному вигляді почерк має бути охайним, розбір-
ливим. Сторінки тексту нумерують. Наприкінці тексту додається 
список використаної літератури, оформлений з дотриманням стан-
дартів. 
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