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1. Мета і завдання дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Кадрова безпека та цивільний 

захист» є формування у здобувачів вищої освіти знань, умінь, навичок та 
компетентностей у сфері управління кадровою безпекою, оцінювання її рівня та 
розробки дієвих заходів щодо протидії ризикам та загрозам у сфері кадрової 
безпеки, забезпечення цивільного захисту населення та організацій дії в умовах 
надзвичайних ситуацій, обґрунтування напрямів підвищення рівня кадрової 
безпеки на підприємстві. 

Завдання вивчення дисципліни: 
- розуміння сутності кадрової безпеки підприємства та 

передумов її забезпечення; 
- вивчення основних засад функціонування системи 

забезпечення кадрової безпеки на підприємстві; 
- засвоєння методів та інструментів управління кадровою 

безпекою підприємства; 
- набуття вмінь щодо застосування кількісних та якісних 

методів оцінювання рівня кадрової безпеки на підприємстві; 
- обґрунтування напрямів забезпечення і підвищення 

лояльності персоналу на підприємстві; 
- застосування засобів протидії ризикам та загрозам у сфері 

кадрової безпеки; 
- визначення специфіки забезпечення кадрової безпеки в 

умовах інноваційно-інтеграційних та глобалізаційних процесів; 
- набуття навичок здійснення моніторингу та сценарного 

аналізу виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій; 
- розуміння підходів до планування заходів з питань цивільного 

захисту; 
- набуття вмінь забезпечувати захист населення і територій в 

умовах надзвичайних ситуацій. 
Передумови для вивчення дисципліни (структурно-логічна схема 

підготовки фахівця): потребує базових знань з основ менеджменту та безпеки 
життєдіяльності.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 
повинен отримати: 

 
Загальні компетентності 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
ЗК8. Здатність до критичного аналізу подій, явищ і процесів; 
ЗК9. Здатність адаптуватися до нових ситуацій;  
ЗК10. Здатність забезпечувати організацію цивільного захисту у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій. 
 

Спеціальні компетентності 



СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 
інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей 
та міжнародних стандартів; 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, 
за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 
реалізовувати відповідні стратегії та плани; 

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 
персоналом. 

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 
приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 

СК12. Здатність розробляти стратегічні, оперативні і поточні заходи з 
управління фінансово-економічною безпекою.  

СК16. Здатність до організації безпеки соціально-економічних систем та 
кадрового складу. 

СК17. Здатність застосовувати інструменти інформаційного та обліково-
аналітичного забезпечення управління економічною безпекою в умовах 
цифровізації економіки. 

 
Програмні результати навчання 

ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 
реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 
вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність; 

ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та 
іноземною мовами; 

ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, 
матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу); 

ПРН17. Вміти організовувати процес управління безпекою соціально-
економічних систем та кадрового складу; 

ПРН19. Досліджувати, аналізувати та ідентифікувати небезпеки 
навколишнього середовища, класифікувати надзвичайні ситуації, здійснювати 
їх прогнозування. 

 
3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 
академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 
національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
 
 
 
 



 
4. Програма навчальної дисципліни 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Завдання 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
1 Тема 1. Сутність кадрової безпеки та 

передумови її забезпечення 
Сутність та значення кадрової безпеки у 

сучасних умовах. Складові кадрової безпеки 
підприємства (професійна, соціально-мотиваційна, 
безпека життєдіяльності, психологічна безпека). 
Чинники забезпечення кадрової безпеки 
підприємства на макро-, мезо- та мікрорівнях. 
Передумови забезпечення кадрової безпеки 
(демографічні, економічні, соціальні, технологічні, 
стан ринку праці та зайнятості). 

8 Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань.  
 

2 Тема 2. Кадрова безпека підприємства як 
об’єкт управлінської діяльності 

Аналіз концепцій управління кадрами на 
підприємстві. Місце кадрової безпеки в системі 
забезпечення безпеки суб’єкта господарювання. 
Система управління кадровою безпекою 
підприємства. Механізм управління кадровою 
безпекою підприємства. Роль та функції підрозділів 
(служб) з управління персоналом та служби безпеки 
у забезпеченні кадрової безпеки підприємства. 

8 Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань.  
 

3 Тема 3. Управління кадровою безпекою 
підприємства: методи та інструментарій  

Методи впливу на персонал підприємства, 
установи, організації. Сучасні інструменти 
управління кадровою безпекою підприємства. Роль 
проактивних та превентивних методів управління у 
забезпеченні кадрової безпеки на підприємстві. 
Світовий досвід управління кадровою безпекою: 
порівняльний аналіз. 

6 Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. 
Вирішення практичних 
задач та кейсів.  
 

4 Тема 4. Методичні підходи до оцінювання 
кадрової безпеки підприємства 

Класифікація методів оцінювання рівня 
кадрової безпеки на підприємстві. Кількісні методи 
оцінки рівня кадрової безпеки: показники структури 
персоналу, плинності кадрів, руху працівників та 
використання робочого часу. Справедлива система 
оцінювання результатів праці та її оплати: вплив на 
забезпечення кадрової безпеки підприємства. Якісні 
методи оцінювання рівня кадрової безпеки на 
підприємстві. Моніторинг кадрової безпеки на 
підприємстві. 

12 Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. 
Вирішення практичних 
задач та кейсів.  
 
 

5 Тема 5. Лояльність та надійність 
персоналу як напрям забезпечення кадрової 
безпеки підприємства 

Поняття лояльності персоналу та її роль у 
забезпеченні кадрової безпеки підприємства. 
Сутність надійності персоналу. Методичні прийоми 
оцінювання рівня лояльності та надійності 
персоналу. Способи формування й підвищення рівня 
лояльності та надійності працівників в контексті 
забезпечення кадрової безпеки підприємства. 

8 Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. 
Вирішення практичних 
задач та кейсів.  
 



6 Тема 6. Засоби протидії ризикам та 
загрозам у сфері кадрової безпеки підприємства 

Зміст та класифікація засобів протидії 
ризикам та загрозам у сфері кадрової безпеки. 
Протидія ризикам та загрозам особистій безпеці 
кадрів. Протидія та профілактика порушень трудових 
прав працівників на підприємстві. Заходи щодо 
оптимізації плинності кадрів та недопущення відтоку 
ключових працівників. Протидія ризикам та загрозам 
у сфері безпеки підприємства з боку персоналу: 
фінансово-економічна, інформаційна, майнова, 
інтелектуальна складові.   

18 Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. 
Вирішення практичних 
задач та кейсів.  
 

7 Тема 7. Напрями забезпечення кадрової 
безпеки в умовах інноваційно-інтеграційних 
глобалізаційних процесів  

Особливості забезпечення кадрової безпеки в 
контексті активізації тенденцій інноваційно-
інтеграційної взаємодії. Вплив глобалізації на 
забезпечення кадрової безпеки, сучасні виклики та 
можливості на глобалізованому світовому ринку 
праці. Засоби управління кадровою безпекою в 
умовах провадження інноваційної діяльності на 
підприємстві.   

6 Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань.  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЙ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ 
8 Тема 8. Моніторинг та сценарний аналіз 

виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій 
Цивільний захист, його завдання та функції. 

Єдина державна система цивільного захисту, її рівні 
та режими функціонування.  Надзвичайні ситуації 
(НС) та їх класифікація. Причини виникнення та 
складові системи моніторингу НС.  Галузевий 
моніторинг за станом безпеки у відповідній сфері 
відповідальності центральних органів виконавчої 
влади.  Територіальний моніторинг за об’єктами, 
ресурсами, процесами і системами захисту та 
ліквідації НС, стану впровадження превентивних 
заходів щодо зменшення їх масштабів. Урядова 
інформаційно-аналітична система з НС. 

10 Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань..  
 

9 Тема 9. Планування заходів з питань 
цивільного захисту 

Загальні принципи превентивного та 
оперативного (аварійного) планування заходів щодо 
зниження ризиків і зменшення масштабів НС. 
Вимоги до складу, змісту та форми плануючої 
документації.  Методика розроблення планів з 
попередження НС.  Комплекс організаційних та 
інженерно-технічних заходів щодо запобігання та 
мінімізації наслідків НС природного характеру. 
Особливості планування дій персоналу щодо 
локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на 
потенційно небезпечних об’єктах (ПНО) та 
пом’якшення їх наслідків.   

8 Усне опитування.  
Тестування.   

10 Тема 10. Захист населення і територій в 
умовах надзвичайних ситуацій 

Види захисту населення.  Оповіщення та 
інформування. Укриття населення в захисних 
спорудах. Класифікація захисних споруд. 

18 Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань..  
 



Евакуаційні заходи.  Інженерний захист територій та 
суб’єктів господарювання. Психологічний захист. 
Медичний захист та забезпечення епідемічного 
благополуччя в районах НС. Радіаційний та хімічний 
захист. Біологічний захист населення, тварин і 
рослин.  Засоби індивідуального захисту, їх 
класифікація.   

 Тема 11. Забезпечення заходів і дій  в  
межах  єдиної  системи цивільного захисту 

Забезпечення  техногенної безпеки  на  
підприємствах,  в установах  та  організаціях. 
Дослідження  стійкості  роботи суб’єкта  
господарювання  в умовах надзвичайної ситуації. 
Шляхи  і  способи  підвищення стійкості  роботи  
суб’єктів господарювання. Забезпечення  надійного  
захисту та  життєзабезпечення виробничого  
персоналу.  Захист та  раціональне  розміщення 
основних виробничих фондів.  Захист  
технологічного обладнання,  удосконалення 
господарсько-виробничих зв’язків.  Підвищення  
стійкості виробничих  будівель  і  споруд, 
комунально-енергетичних  і технологічних  мереж. 
Підвищення  протипожежної стійкості. 

18 Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань.  

 Разом 120  
 

5. Система оцінювання та вимоги 
Протягом семестру здобувач може отримати max. 100 балів, у тому числі: 

перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний контроль – 50 балів. 
По поточному контролю здобувач може набрати бали за активність на 
лекційних та практичних заняттях, виявлення рівня підготовки здобувачів із 
зазначеної теми під час опитування, тестування, презентації індивідуальних 
завдань, вирішення практичних задач та кейсів.  

Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, 

усне опитування, тестовий контроль. 
Форма підсумкового контролю: залік. 
Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або 
лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною та 
дворівневою («зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів 
навчання. 

Критерії оцінки заліку:  
- «зараховано» – студент має стійкі знання про основні поняття 

дисципліни, може сформулювати взаємозв'язки між поняттями.  
- «не зараховано» – студент має значні пропуски в знаннях, не може 

сформулювати взаємозв'язку між поняттями, що вивчаються в курсі, не має 
уявлення про більшість основних понять дисципліни, що вивчається.  

 
 
 



 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума 

балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

1-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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