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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

“Особиста безпека людини” — одна з прикладних дисциплін, що 
дає студентам комплекс теоретичних знань і практичних навичок з 
забезпечення особистої безпеки людини. 

У програмі дисципліни “Особиста безпека людини” міститься тео-
ретичний і практичний матеріал організації щодо безпеки людини як 
підсистеми сучасного суспільства, а також про соціальні та соціально-
психологічні фактори поводження людини в забезпеченні безпеки.

У теоретичному розділі висвітлюються сутність понять: особис-
та безпека людини, безпека як біологічна і соціальна категорія живої 
природи і людства, безпека як одна з первинних потреб людини та 
фактори, що впливають на особисту безпеку людини. 

У практичній частині міститься навчальний матеріал, вивчення 
якого дозволяє студентам самостійно визначити напрями забезпе-
чення особистої безпеки людини.

Підготовка фахівців у сфері менеджменту організації безпеки лю-
дини має за мету дати слухачам знання та виробити в них навички оп-
рацьовувати й обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються 
актуальних проблем щодо забезпечення безпеки особистості.

Особиста безпека людини здебільшого залежить саме від людини, 
дотримання нею відповідних правил обережності і форм поведінки, 
які засвоюються під час виховання, навчання і накопичення досвіду.

У курсі приділено увагу висвітленню питань особистої безпеки, а 
також заходів із запобігання загрозам життю і здоров’ю підприємців, 
що може виходити як від співробітників підприємства (зсередини), 
так і ззовні. Проте необхідно розуміти, що значною мірою забезпе-
чити особисту безпеку підприємця може тільки відповідна служба — 
підрозділ особистої охорони.  

Основною ознакою підготовки злочину, вибору його способу, міс-
ця і часу є збір відповідних відомостей. Найбільшу цінність для зло-
чинця мають відомості, що дозволяють здійснити шантаж, психоло-
гічний тиск, забезпечити раптову фізичну або технічну перевагу. Для 
отримання таких відомостей особа, плануючи злочин, може діяти як 
самостійно, так і вдаючись до допомоги оточення об’єкта посягань. У 
першому випадку необхідно встановити особисті контакти з підпри-
ємцем (або близькі позиції для тривалого спостереження). Для цього 
він може влитися до колективу підприємства, вступити як партнер 
у дійсні або фіктивні виробничо-комерційні відносини, ”випадково” 
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зближуватися з підприємцем або членами його сім’ї на основі спіль-
ності захоплень, надати йому яку-небудь послугу, допомогу і т. п.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ОСОБИСТА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ”

 №
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
Змістовий модуль І. Наукові основи безпеки

1 Забезпечення безпеки — стратегічна проблема людства у 
ХХІ ст.

2 Особиста безпека людини у ХХІ ст.
3 Методи роботи менеджера з безпеки 
4  Особиста безпека людини — новий напрям сучасного 

менеджменту
5 Безпека особистості та підприємницької діяльності
6 Безпека людини і підприємства як біосоціальні підсистеми 

сучасного суспільства
7 Соціальні і соціально-психологічні фактори поведінки 

людини в забезпеченні безпеки
8  Психофункціональна надійність людини в забезпеченні 

безпеки
9 Людський фактор в забезпеченні безпеки людини

Змістовий модуль ІІ. Практичні засоби охоронної 
 діяльності забезпечення особистої безпеки людини

10 Загальна правова характеристика послуг з охорони влас-
ності та безпеки особистості

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

12 Особливості застосування норм трудового законодавства 
при здійсненні підприємницької діяльності з охорони 
власності та безпеки людей
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1 2
13 Юридична відповідальність за порушення порядку та 

правил здійснення підприємницької діяльності з охорони 
власності та безпеки людини
Змістовий модуль ІІІ. Нормативно-правові аспекти  
забезпечення безпеки особистості

14 Організаційно-правові основи безпеки підприємництва, її 
співвідношення з економічною безпекою держави

15 Правові основи створення служби безпеки
16 Взаємодія служби безпеки з органами правопорядку

Разом годин: 108

ЗМІСТ 
дисципліни 

“ОСОБИСТА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ”

Змістовий модуль І. Наукові основи безпеки

Тема 1. Забезпечення безпеки — стратегічна проблема 
 людства у ХХІ ст.

Безпека життєдіяльності як головна необхідність людини в кожній 
організації. Закон єдності та боротьби протилежностей в життєдіяль-
ності людини. Наукові основи безпеки життєдіяльності людини..

Література: основна [3; 6; 9; 11; 12; 23]
 додаткова [1; 4; 8]

Тема 2. Особиста безпека людини у ХХІ ст.
Зміст і структура навчальної дисципліни. Безпека як біологічна і 

соціальна категорія живої природи і людства. Безпека — одна з пер-
винних потреб людини. Безпека людини й організації як підсистеми 
сучасного суспільства. Соціальні і соціально-психологічні фактори 
поводження людини в забезпеченні безпеки.

 Література: основна [1; 3; 4; 6; 10;12; 23]
 додаткова [1; 4; 7; 8]

Тема 3. Методи роботи менеджера з безпеки 
Робота з інформацією. Облік непрямих ознак. Збір інформації з 

відкритих джерел. Усне опитування. Запити. Вивчення документів. 
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Дослідження предметів. Огляд. Спостереження в оперативній роботі. 
Застосування технічних засобів одержання інформації. Використан-
ня конфіденційних зв’язків. Легендування оперативних заходів. Еле-
менти приховування мети і конспірації в діяльності менеджера.

Література: основна [3; 6; 11; 12; 14; 23]
додаткова [2; 3; 6; 8]

Тема 4. Особиста безпека людини — новий напрям сучасного 
менеджменту

Менеджмент як ринковий вид діяльності і керування. Менедж-
мент безпеки як новий напрям у сучасному менеджменті. Зв’язок 
менеджменту безпеки з менеджментом ділового адміністрування, 
бізнесу, людських ресурсів, соціальним менеджментом. Системний, 
ситуативний і комплексний підходи до забезпечення безпеки осо-
бистості. Виз начення цілей у забезпеченні безпеки людини. Об’єкти 
діяльності з забез печення безпеки. Суб’єкти діяльності з забезпечен-
ня безпеки. Принципи побудови систем безпеки: відповідність цілей 
діяльності, економічна доцільність, облік об’єктивної ділової обста-
новки, погод женість завдань виробництва, комерції, фінансів і безпе-
ки. Сили і за соби служби безпеки.

Література: основна [3; 6; 9; 12; 23]
 додаткова [4; 5; 7]

Тема 5. Безпека особистості та підприємницької діяльності
Поняття безпеки особистості та підприємницької діяльності. 

Складові формули безпеки особистості та підприємницької діяль-
ності. Характеристика загроз безпеці особистості та підприємниць-
кої діяльності. Основні напрями забезпечення особистості та безпеки 
підприємницької діяльності.

Література: основна [6; 8; 10; 11; 14; 16; 22; 29]
 додаткова [1; 6; 7]

Тема 6. Безпека людини і підприємства як біосоціальні 
підсистеми сучасного суспільства

Поняття та сутність безпеки людини і підприємства як біосоціаль-
ні підсистеми сучасного суспільства. Принципи забезпечення безпе-
ки держави. Структура та зміст продовольчої безпеки.

Література: основна [11; 12; 14; 16; 23]
додаткова [1; 4; 6; 7]
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Тема 7. Соціальні і соціально-психологічні фактори поведінки 
людини в забезпеченні безпеки

Поняття та сутність соціальних, соціально-психолгічних факторів 
і вплив їх на безпеку людини. 

Література: основна [9; 11; 12]
додаткова [3; 6; 8]

Тема 8. Психофункціональна надійність людини в 
забезпеченні безпеки

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

Література: основна [3; 10; 12; 16; 23]
додаткова [1; 4; 5; 8]

Тема 9. Людський фактор в забезпеченні безпеки людини
Сутність факторів щодо забезпечення безпеки людини. Соціальна 

і біологічна природа для самостійної праці людини. “Безпека” люди-
ни” і “безпека держави”. Роль соціальних і соціально-психологічних 
факторів у поведінці людини. Роль і зміст людських факторів у забез-
печенні безпеки людини. 

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

Змістовий модуль ІІ. Практичні засоби охоронної діяльності 
забезпечення особистої безпеки людини

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

Поняття послуг з охорони власності та безпеки людини. Норма-
тивно-правове регулювання послуг з охорони власності та безпеки 
людини. Правове становище надавачів охоронних послуг щодо збері-
гання, носіння та застосування спеціальних засобів — зброї.  

Література: основна [2; 14; 17; 19;  20]
додаткова [1; 5; 7; 8]
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Тема 11. Мета діяльності, завдання та повноваження органів 
внутрішніх справ із контролю за суб’єктами 
підприємницької діяльності з надання охоронних 
послуг

Державний охоронний нагляд як різновид адміністративного 
провадження. Державне ліцензування як правова підстава підприєм-
ницької діяльності з надання охоронних послуг та забезпечення осо-
бистої безпеки людини. Повноваження Державної служби охорони 
при МВС країни щодо реалізації контрольно-наглядових функцій 
стосовно суб’єктів підприємництва, зайнятих в охоронному бізнесі. 
Завдання дозвільної системи МВС України із контролю за діяльніс-
тю недержавних охоронних підприємств.

Література: основна [2; 8; 12; 29; 31]
 додаткова [3; 5; 7]

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 без-
пеки людей

Література: основна [2; 9; 14; 17; 20]
додаткова [1; 5; 7]

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

Поняття та зміст юридичної відповідальності у сфері надання 
послуг із охорони власності та забезпечення фізичної безпеки осіб. 
Підстави юридичної відповідальності суб’єктів підприємництва, які 
надають охоронні послуги. Шляхи вдосконалення законодавства про 
юридичну відповідальність за порушення порядку і правил надання 
послуг з охорони власності та особистої безпеки людини.

Література: основна [5; 12; 14; 16; 30]
додаткова [1; 3; 5; 8]
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Змістовий модуль ІІІ. Нормативно-правові аспекти 
забезпечення безпеки особистості

Тема 14. Організаційно-правові основи безпеки 
підприємництва, її співвідношення 
з економічною безпекою держави

Економіко-правовий аспект безпеки підприємництва. Організація 
ефективної системи безпеки підприємницької діяльності. Оцінка рів-
ня економічної безпеки підприємництва. Ефективність заходів дер-
жави щодо врегулювання стану безпеки підприємництва.

Література: основна [1; 3; 4; 7; 14; 16; 30]
додаткова [1; 3; 4; 7]

Тема 15. Правові основи створення служби безпеки
Система безпеки підприємництва. Правовий захист підприємни-

цької діяльності. Правові основи створення служби безпеки. Концеп-
ція комплексної системи забезпечення безпеки підприємництва.

Література: основна [1; 5; 7; 14; 16; 30]
додаткова [1; 3; 5; 8]

Тема 16. Взаємодія служби безпеки з органами правопорядку
Безпека підприємницької діяльності, як об’єкт адміністративно-

правового дослідження. Взаємодія служби безпеки з державними ор-
ганами правопорядку.

Література: основна [1; 3; 4; 7; 12; 14; 16; 30]
додаткова [1; 3; 5; 8]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Безпека як одна з первинних потреб людини.
2. Безпека життєдіяльності як головна необхідність людини в 

кожній організації. 
3. Аналіз обстановки у внутрішньому середовищі організації.
4. Безпека людини й організації як підсистеми сучасного суспільс-

тва.
5. Безпека як біологічна і соціальна категорія живої природи і 

людства. 
6. Вивчення конкурентного оточення.
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7. Визначення цілей щодо забезпечення безпеки.
8. Використан ня конфіденційних зв’язків. 
9. Виховна і профілактична робота з персоналом.

10. Внутрішньофірмові загрози безпеки.
11. Групи осіб, які потребують особливої уваги менеджера з безпе-

ки.
12. Державне ліцензування як правова підстава підприємницької 

діяльності з надання охоронних послуг та забезпечення особис-
тої безпеки людини. 

13. Державний охоронний нагляд як різновид адміністративного 
провадження. 

14. Елементи конспірації в діяльності менеджера з безпеки.
15. Еле менти приховування мети і конспірації в діяльності менед-

жера.
16. Етика діяльності менеджера з безпеки.
17. Забезпечення безпеки ділових зустрічей і переговорів.
18. Завдання дозвільної системи МВС України із контролю за 

діяльністю недержавних охоронних підприємств.
19. Загроза особистій безпеці людини.
20. Закон єдності та боротьби протилежностей у життєдіяльності 

людини. 
21. Законодавче регулювання правовідносин у сфері забезпечення 

особистої безпеки людини.
22. Застосування технічних засобів одержання інформації. 
23. Зв’язок менеджменту безпеки з менеджментом ділового ад-

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

24. Зміст професіограми менеджера з безпеки.
25. Значення спеціальної підготовки менеджера з безпеки.
26. Зовнішні джерела загрози діяльності особистої безпеки люди-

ни.
27. Керування підприємством у кризовій ситуації.
28. Конкуренція і особиста безпека людини.
29. Контроль як зовнішня функція керування.
30. Легендування оперативних заходів. 
31. Межі права в оперативно-розвідувальній діяльності.
32. Менедж мент безпеки як новий напрям у сучасному менедж-

менті. 
33. Менеджмент як ринковий вид діяльності.
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34. Мета системи особистої безпеки людини.
35. Наукові основи безпеки життєдіяльності людини.
36. Незаконні методи промислового шпигунства.
37. Нормативно-правове регулювання послуг з охорони власності 

та безпеки людини. 
38. Об’єкти діяльності з забез печення безпеки. 
39. Об’єкти маркетингової і ділової розвідки.
40. Поводження з матеріально-фінансовими цінностями.
41. Ознаки діяльності агентів кримінальної розвідки.
42. Ознаки діяльності розвідки конкурентів.
43. Ознаки ненадійних і вразливих осіб.
44. Оперативно-розвідувальна діяльність служби забезпечення 

особистої безпеки людини.
45. Організація вивчення клієнтів, ділових партнерів, конкурентів 

у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
46. Організація протидії конкурентній розвідці.
47. Організація роботи з конфіденційними помічниками.
48. Організація фізичного захисту.
49. Основні напрями оперативно-профілактичної роботи.
50. Основні напрями забезпечення особистості та безпеки підпри-

ємницької діяльності.
51. Особливості застосування норм трудового законодавства при 

здійснення підприємницької діяльності з охорони власності та 
безпеки людей.

52. Особливості організації охорони масових заходів.
53. Особливості організації охорони особистості.
54. Перелік основних зведень про конкурента. 
55. Підстави юридичної відповідальності суб’єктів підприємниц-

тва, які надають охоронні послуги. 
56. Повноваження Державної служби охорони при МВС країни 

щодо реалізації контрольно-наглядових функцій стосовно су-
б’єктів підприємництва, що діють в охоронному бізнесі. 

57. Поняття безпеки особистості та підприємницької діяльності. 
58. Поняття послуг з охорони власності та безпеки людини. 
59. Поняття та зміст юридичної відповідальності у сфері надання 

послуг із охорони власності та забезпечення фізичної безпеки 
осіб. 

60. Поняття та сутність безпеки людини і підприємства як біосо-
ціальні підсистеми сучасного суспільства. 
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61. Поняття та сутність соціальних, соціально-психолгічних фак-
торів і вплив їх на безпеку людини. 

62. Попередній, поточний, заключний контроль.
63. Правила безпечного поводження менеджера безпеки.
64. Правове регулювання використання спеціальної техніки з 

забезпе чення охорони і безпеки.
65. Правове становище надавачів охоронних послуг щодо зберіган-

ня, носіння та застосування спеціальних засобів — зброї. 
66. Принципи діяльності із забезпечення безпеки.
67. Принципи забезпечення безпеки держави. 
68. Принципи організації охорони особистості.
69. Принципи організації системи особистої безпеки людини.
70. Принципи побудови систем безпеки: відповідність цілей діяль-

ності, економічна доцільність, облік об’єктивної ділової обста-
новки, погод женість завдань виробництва, комерції, фінансів і 
безпеки. 

71. Принципи ринкової економіки.
72. Робота менеджера з безпеки щодо запобігання аваріям і нещас-

ним випадкам на підприємстві.
73. Розкрийте зміст і структуру навчальної дисципліни. 
74. Роль і зміст людських факторів у забезпеченні безпеки люди-

ни. 
75. Роль соціальних і соціально-психологічних факторів у поведін-

ці людини.
76. Самооцінка загального психофізіологічного стану людини у за-

безпеченні безпеки людини. 
77. Сили і за соби служби безпеки.
78. Системний підхід до забезпечення особистої безпеки людини.
79. Ситуації, що загрожують персоналу і власності підприємства.
80. Складові формули безпеки особистості та підприємницької 

діяльності. 
81. Службові розслідування за фактами порушення правил і по-

рядку. 
82. Службові розслідування за фактами просочування конфіденцій-

ної інформації.
83. Соціальна і біологічна природа для самостійної праці людини. 

“Безпека” людини” і “безпека держави”. 
84. Соціальні і соціально-психологічні фактори поводження люди-

ни під час забезпечення безпеки.
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85. Структура та зміст продовольчої безпеки.
86. Структурна побудова служби особистої безпеки людини.
87. Суб’єкти діяльності з забезпечення безпеки. 
88. Сутність факторів щодо забезпечення безпеки людини.
89. Тактика дій служби безпеки в екстремальних ситуаціях.
90. Тактика проведення службових розслідувань.
91. Участь служби безпеки у вирішенні завдань стратегічного ме-

неджменту.
92. Фактори, що впливають на особисту безпеку людини.
93. Характеристика загроз безпеці особистості та підприємницької 

діяльності. 
94. Шляхи вдосконалення законодавства про юридичну відпові-

дальність за порушення порядку та правил надання послуг з 
охорони власності та особистої безпеки людини.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

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

Під час виконання контрольної роботи студенти закріплюють тео-
ретичні знання з дисципліни. Про ступінь оволодіння студентами те-
оретичними знаннями свідчить розв’язання  ними практичних задач.

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

Контрольна робота у формі завдання з відповідної навчальної 
дисципліни є логічно сформульованим і поставленим в проблемно-
му плані конкретним науковим завданням, що виражається в пошуку 
можливих варіантів і шляхів його розв’язання.

Незважаючи на різноманітність контрольних завдань, обумовле-
них специфікою відповідних навчальних дисциплін, алгоритм їх ви-
конання включає:

1) уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи 
над ним;
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2) виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із за-
вдання, їх теоре тичне обгрунтування та оцінка;

3)  здійснення конкретного вирішення завдання (власний варіант), 
його пояс нення та інтерпретація;

4)  формулювання заключних висновків з викладанням прогнозу 
розвитку процесу (явища) в перспективі.

Контрольна робота виконується самостійно. Вона повинна бути 
викладена логічно та технічно правильно оформлена. Робота пи-
шеться чітким і розбірливим почерком, допускається також друко-
ваний або комп’ютерний її варіант. На кожній сторінці мають бути 
поля, а сторінки — пронумеровані. Обсяг контрольної роботи у формі 
реферату не повинен перевищувати 12–18 сторінок, а у формі конт-
рольного завдання — 3–5 сторінок. В кінці роботи вміщується список 
вико ристаних літературних джерел, ставиться підпис студента і дата 
виконання.

Виконана робота повинна бути подана до Академії, її інститутів 
чи деканатів не пізніше ніж за місяць до початку сесії. Контрольна 
робота рецензується викладачем та оцінюється ним, як правило, за 
п‘ятибальною шкалою. При отриманні негативної оцінки робота ра-
зом з рецензією повертається студенту на доопрацювання, після чого 
з урахуванням зауважень передається для повторної перевірки разом 
з рецензією. Якщо контрольна робота виконана без дотримання реко-
мендацій або не повністю, вона повертається студенту (без перевір-
ки) на доопрацювання.
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Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

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

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 20_
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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, кожен 
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 визначений графіком термін.

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

1. Безпека людини й організації як підсистеми сучасного суспільс-
тва.

2. Фактори, що впливають на особисту безпеку людини.
3. Менеджмент як ринковий вид діяльності.
4. Системний підхід до забезпечення безпеки.
5. Принципи діяльності із забезпечення безпеки.
6. Безпека як одна з первинних потреб людини.
8. Контроль як зовнішня функція керування.
9. Структурна побудова служби безпеки.

10. Етика діяльності менеджера безпеки.
12. Оперативно-розвідувальна діяльність служби особистої безпе-

ки людини.
13. Незаконні методи промислового шпигунства.
14. Організація роботи з конфіденційними помічниками.
15. Методи несумлінної конкуренції.
19. Виховна і профілактична робота з персоналом.
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20. Службові розслідування за фактами просочування конфіденцій-
ної інформації.

21. Забезпечення безпеки ділових зустрічей і переговорів.
22. Основні напрями оперативно-профілактичної роботи.
23. Тактика проведення службових розслідувань.
25. Принципи забезпечення особистої безпеки людини.
26. Робота менеджера з безпеки щодо запобігання аваріям і нещас-

ним випадкам на підприємстві.
27. Забезпечення безпеки комерційної діяльності підприємства.
29. Принципи організації охорони людини.
31. Особливості організації забезпечення особистої безпеки люди-

ни.
32. Особливості організації охорони масових заходів.
34. Ситуації, що загрожують персоналу і власності підприємства.
35. Тактика дій служби безпеки в екстремальних ситуаціях.
36. Керування підлеглими у кризовій ситуації.
37. Профілактика терористичних актів у діяльності служби безпе-

ки підприємства.
38. Значення спеціальної підготовки менеджера з безпеки.
39. Правила безпечного поводження менеджера з безпеки.
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