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1. Мета і завдання дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія безпеки 
соціальних систем» є: ознайомлення студентів із теоретичними основами 
безпеки соціальних систем; формування теоретичного базису щодо розуміння 
фундаментальних категорій безпеки соціальних систем; вивчення та 
опрацювання концептуальних підходів щодо моделювання системи безпеки у 
будь-якій сфері життєдіяльності людини. 

 
Завданнями дисципліни «Теорія безпеки соціальних систем» є:  

формування теоретичного базису щодо розуміння фундаментальних категорій 
безпеки соціальних систем; ознайомлення з методами протидії існуючим та 
потенційним загрозам; діагностування загроз, прогнозування їх наслідків, 
оцінювання ймовірностей настання критичних ситуацій. 

 
2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 
повинен отримати  

Загальні компетентності 
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  
ЗК2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 
діяльності);  

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  
ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  
ЗК 8. Здатність до критичного аналізу подій, явищ і процесів;  
ЗК 9. Здатність адаптуватися до нових ситуацій;  
ЗК 10. Здатність забезпечувати організацію цивільного захисту у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій.  
Спеціальні компетентності 

СК 16. Здатність до організації безпеки соціальноекономічних систем та 
кадрового складу;  

СК 17. Здатність застосовувати інструменти інформаційного та 
обліковоаналітичного забезпечення управління економічною безпекою в 
умовах цифровізації економіки. 

 
Програмні результати навчання 

ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 
науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 
непередбачуваних умовах; 

ПРН3. Проектувати ефективні системи управління організаціями; ПРН9. 
Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною 
мовами;  

ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією 
(підрозділом);  



ПРН17. Вміти організовувати процес управління безпекою 
соціальноекономічних систем та кадрового складу;  

ПРН 19. 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. Теоретичні основи соціальної безпеки 
1 ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА 

ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І 
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ 
1. Сутність соціальної безпеки підприємства 
та необхідність її забезпечення 
2. Принципи соціальної безпеки 
підприємства, її структура та основні рівні. 
3. Критерій та індикатори забезпечення 
соціальної безпеки підприємства. 
4. Механізми управління соціальною 
безпекою підприємства. 
 

12 Контрольні запитання, 
тести 
Теми для опрацювання: 
1. Управління соціальною 
безпекою вітчизняного 
підприємства: сучасні 
особливості.  
2. Чинники формування 
економічної безпеки 
особистості, підприємства, 
регіону.  
3. Показники економічної 
безпеки: сутність, порогові 
значення. 4. Соціально-
економічна безпека на 
макрорівні. 

2 ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ  
СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  
ПІДПРИЄМСТВА 
1.  Організація служби безпеки на 
підприємстві. 
2.  Загальні функції, що покладаються на 
службу безпеки підприємства. 
3.  Об’єкти, які підлягають захисту від 
потенційних загроз і протиправних дій на 
підприємстві. 
4.  Техніко-технологічна безпека 
підприємтва. 
 

15 Контрольні запитання, 
кейси, тести 
Теми для опрацювання:  
1. Безпека підприємництва 
в умовах кримінальної 
конкуренції.  
2. Соціально-економічна 
безпека особистості. 

3 ТЕМА 3. СИСТЕМА ТА МОДЕЛІ  
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ  
БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 
1.  Організація системи соціальної безпеки 
підприємства 
2. Інформаційно-аналітичне забезпечення 
системи соціальної безпеки підприємства 
3. Стратегічне та інноваційне забезпечення  

17 Контрольні запитання, 
кейси, підготовка 
мультимедійної 
презентації, тести 

http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1432#section-1
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1432#section-1
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1432#section-1


соціальної безпеки підприємства 
4. Основні елементи системи соціальної 
безпеки підприємства. Рівні організації 
системи безпеки. 
5. Об'єкт і суб'єкт системи забезпечення 
соціальної безпеки  підприємства. 
6. Системний підхід до управління 
соціальною безпекою підприємства. 
7. Структура системи соціальної безпеки 
підприємства. 
 

4 ТЕМА 4. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО 
ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ. 
1.Концептуально-методичний підхід до 
планування соціальної безпеки підприємства 
(організації).  
2.Критерії діагностики стану та визначення 
рівня безпеки підприємства (організації). 
3.Опитування як інструмент управління 
соціальною безпекою підприємства. 
4. Планування соціального розвитку 
підприємства (організації). 
 

16 Контрольні запитання, 
кейси, тести 

5 ТЕМА 5. ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ В АСПЕКТІ 
БЕЗПЕКИ 
1.Механізми безпекової діяльності. 
2.Превентивні механізми безпекової 
діяльності. 
3.Відновлювальні механізми безпекової 
діяльності.  
4.Видові функції, методи та засоби 
безпекової діяльності соціальної системи. 
5.Оцінювання загроз соціальній безпеці в 
управлінському процес 

14 Контрольні запитання, 
тести 
Теми для опрацювання: 
1.Роль синергетики при 
формуванні при 
формуванні системи 
безпеки соціальних систем. 
2. Зміст періодизації 
парадигми безпеки.  
3. Безпека: наука чи 
мистецтво.  
4. Роль механізму 
соціального управління у 
безпеці. 

Змістовий модуль 2.  Методичні основи соціальної безпеки 
6 ТЕМА 6. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОЦІНЮВАЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ  
СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  
ПІДПРИЄМСТВА 
1. Складові соціальної  безпеки України та 
методика їх оцінювання 
2. Методичний підхід до оцінювання 
соціальної безпеки регіону та галузі 
3. Комплекс методичних підходів щодо 
оцінювання соціальної безпеки підприємства 
4. Технологія моделювання стану соціальної 
безпеки підприємства 
 

16 Контрольні запитання, 
кейси, підготовка 
мультимедійної 
презентації, тести 
Теми для опрацювання: 
1. Класифікація загроз 
безпеці соціальних систем. 
2. Основні підходи до 
формування критеріїв 
безпеки соціальних систем. 
3. Поняття та зміст 
показників безпеки 
соціальних систем.  
4. Поняття критерію 
безпеки та його 
особливості.  
5.Сутність реєстрації та 
виміру загроз і небезпек 

7 ТЕМА 7. СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА В  
СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНИХ  
ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА 
1. Нормативно-правове забезпечення 
соціальної безпеки в системі корпоративного 
управління підприємством 
2. Фактори загроз соціальної безпеки в 
системі корпоративного управління 

14 Контрольні запитання, 
тести 



підприємства 
3. Методичне забезпечення ідентифікації та 
оцінювання загроз соціальної безпеки в 
системі корпоративного управління 
 

8 ТЕМА 9. ДОСЛІДЖЕННЯ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ 
СОЦІАЛЬНИМ РИЗИКОМ В СИСТЕМІ 
БЕЗПЕКИ 
1.Сутність і завдання управління ризиком 
соціальної безпеки. 
2.Дослідження принципів організації 
управління ризиком соціальної безпеки. 
3.Структуризація ризику, мети і завдань 
управління соціальним ризиком в системі 
безпеки. 
 

16 Контрольні запитання, 
тести 
Теми для опрацювання: 
1. Принципи дії механізмів 
безпеки соціальних систем. 
2. Роль науки в 
забезпеченні безпеки 
соціальних систем.  
3. Інноваційний 
менеджмент при 
забезпеченні безпеки.  
4. Загальна модель безпеки 
соціальних систем. 

9 ТЕМА 9. РИНКОВА ТА  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА  
ПІДПРИЄМСТВА 
1. Основні положення ринкової та 
зовнішньоекономічної безпеки підприємства 
2. Експортна безпека як важлива складова 
зовнішньоекономічної безпеки підприємства 
3. Імпортна безпека як важлива складова 
зовнішньоекономічної безпеки підприємства 
4. Аналітична оцінка конкурентів як важлива 
складова ринкової безпеки підприємства 
 
 

14 Контрольні запитання, 
підготовка мультимедійної 
презентації, тести 

10 ТЕМА 10. НОВІТНІ ФОРМИ 
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ 
БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА  
1. Пріоритетні напрями організації 
соціальної  безпеки на підприємстві 
2. Контролінг як засіб забезпечення системи 
соціальної безпеки підприємства 
3. Використання послуги аутсорсингу для 
організації соціальної безпеки на 
підприємстві 
4. Інноваційні форми фінансування 
соціальної безпеки підприємства 
5. Інноваційні форми управління соціальною 
безпекою підприємства в зарубіжних країнах 
 

16 Контрольні запитання, 
тести 

 Разом 120  
 

5. Система оцінювання та вимоги 
Протягом семестру здобувач може отримати max. 60 балів, у тому числі: 

перший рубіжний контроль – 30 балів, другий рубіжний контроль – 30 балів; 40 
балів виносяться на іспит. 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.  

При виставленні загальної оцінки за іспит враховуються результати 
навчальної роботи здобувача протягом семестру. 

Критерії оцінки іспиту: 
оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує здобувач, який: 



- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим 
матеріалом; 

- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, 
використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 

- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка 
рекомендована програмою; 

- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх 
значення для професії, яку він набуває; 

- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві 
явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 

- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив 
творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-програмового 
матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує здобувач, який: 
- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-

програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 
системні знання в достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового 
матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, 
постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, 
добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу; 

оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує здобувач, який: 
- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною 

кількістю помилок; 
- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на практиці, 
контролювати власну діяльність; 

- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, 
передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка рекомендована 
програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує здобувач, який: 
- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному 

для подальшого навчання і використання його у майбутній професії; 
- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 
- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 
- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але 

під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 
оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує здобувач, який: 
- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, 

необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 
професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають 
репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, 
який: 

- виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, 
допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. 



оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 
- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 
- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених 

програмою; 
- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності 

після закінчення університету без повторного вивчення даної дисципліни. 
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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держави на людину. URL : https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/07749.pdf 
(дата звернення : 19.06.2022). 



7. Січиокно Г. Б. Забезпечення трудоресурсної безпеки держави : 
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2018. 275 c. 

9. Ставнича Н. І. Соціальна безпека України в контексті забезпечення 
сталого розвитку : дис. …доктора філософії: 051. Івано-Франківськ, 2021. 205 с.  

10. Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки : 
монографія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова [та ін.]. Київ; 
Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с. 

11. Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України 
та ЄС у процесі євроінтеграції : монографія / за ред. д.е.н., проф. Васильціва Т. 
Г., к.е.н., доц. Лупака Р. Л. Львів : Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 303 с. 
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