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Пояснювальна записка 
Навчальна дисципліна «Теорія безпеки соціальних систем» вивчається згідно 

галузевого освітнього стандарту підготовки фахівців з управління фінансово-економічною 
безпекою та навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«магістр» напряму підготовки «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010014 
«Управління фінансово-економічною безпекою». 

Мета дисципліни: ознайомлення студентів із теоретичними основами управління 
безпекою соціальних систем, формування концептуальних методологічних навичок щодо 
моделювання систем безпеки у будь-якій сфері життєдіяльності, прищеплення основних 
цінностей безпекової культури, яка є стрижнем для здійснення практичної діяльності 
щодо забезпечення безпеки підприємств. Одним з основних завдань курсу є підготовка 
студентів вищих навчальних закладів до вивчення галузевих безпекознавчих дисциплін, а 
також закладення базису щодо розуміння фундаментальних категорій безпеки соціальних 
систем.  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
Знати: 
• сутність теорії організації і її місце у системі наукових знань; 
• основні закони організації; 
• принципи проектування організації 
• суб’єкти і об’єкти організаційної діяльності 
• системи управління організації. 
• основні теорії управління; 
• види соціального управління; 
• об’єкт і предмет теорії управління безпекою соціальних систем; 
• концептуальні основи управління безпекою соціальних систем; 
• методи теорії управління безпекою соціальних систем; 
• алгоритм моделювання системи безпеки будь-якого рівня; 
• механізми діагностування та управління загрозами та небезпеками; 
• ознаки загроз та небезпек; 
• системостворюючі компоненти системи безпеки 
• сучасні підходи до організаційного проектування систем безпеки; 
Вміти: 
• діагностувати стан організації;; 
• проводити організаційний аудит; 
• захищати конфіденційну інформацію в організації; 
• управляти самоврятуванням в організації; 
• формувати організаційну культуру організації. 
• використовувати теоретичні знання з дисципліни у практичній діяльності; 
• застосовувати методологію даної дисципліни при моделюванні систем 

безпеки; 
• описувати моделі загроз та небезпеки; 
• формувати адекватні загрозам та небезпекам системи безпеки. 
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Тематичний план 
дисципліни «Теорія безпеки соціальних систем» 

 
№  Назва змістового модулю і теми 

 Змістовий модуль 1 Теорія організації  
1.  Тема 1. Сутність навчальної дисципліни «Теорія безпеки соціальних систем» 
2.  Тема 2. Визначення й поняття в теорії безпеки соціальних систем. 
3.  Тема 3. Аналіз сучасного значення безпеки життєдіяльності соціальних систем 
4.  Тема 4. Принципи самоорганізації, розвитку і безпеки соціальних систем. 
5.  Тема 5. Класифікація захисних властивостей в теорії безпеки соціальних систем. 
 Змістовий модуль 2. Теорія та практика забезпечення безпеки систем. Основи 

національної безпеки. 
6.  Тема 6. Теорія і поняття категорії інтересу соціальних систем 
7.  Тема 7. Система загроз безпеці соціальних систем 
8.  Тема 8. Діагностика і виявлення загроз безпеки соціальних систем 
9.  Тема 9. Концептуальні основи регулювання рівня безпеки соціальних систем 
10.  Тема 10. Управління та планування системами безпеки соціальних систем 
11.  Тема 11. Основи забезпечення національної безпеки України 
12.  Разом 120 

 
 

Зміст дисципліни «Теорія безпеки соціальних систем» 
 

Змістовий модуль 1 Теорія організації 
 

Тема 1. Сутність навчальної дисципліни «Теорія безпеки соціальних систем» 
Предмет, завдання та зміст навчальної дисципліни "Теорія управління безпекою 

соціальних систем". Роль та місце безпеки в життєдіяльності людини та суспільства. 
Міждисциплінарний характер дисципліни "Теорія управління безпекою соціальних 
систем". Наука безпеки соціальних систем та її методи. 

Питання для самоконтролю 
 

1. Класифікація підходів до вивчення забезпечення безпеки соціальних систем. 
2. Класифікація, склад та структура захисних властивостей. 
3. Основні процеси в соціальних системах. 
4. Структура безпеки окремої системи – організації, її основні принципи 

 
Теми для рефератів 

1. Наука безпеки соціальних систем та її методи. 
2. Основні процеси в соціальних системах. 

 
Література:[2;5;7;11:3;4;17;18;24;27] 

 
Тема 2. Визначення й поняття в теорії безпеки соціальних систем. 
Сутність та зміст категорії "безпека". Поняття, сутність та зміст процесу безпеки. 

Теоретичні школи управління. Сутність та види управління соціальними системами. 
Понятійний апарат управління безпекою соціальних систем. 

 
Питання для самоконтролю 
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1. Аналіз можливих шляхів підвищення життєспроможності систем. 
2. Активне забезпечення безпеки функціонування систем – управління по небезпеці. 
3. Механізми та види безпеки організації. 
4. Структура і склад концепції безпеки соціальних систем. 
5. Система інтересів та їх класифікація. 
6. Інтереси та безпека соціальних систем. 
7. Баланс інтересів, як необхідна умова безпеки, їх розвиток 
 

Теми для рефератів 
1. Види управління соціальними системами 
2. Потяття управління безпекою соціальних систем 
3.  

Література:[2;5;7;11:3;4;17;18;24;27] 
 

 
Тема 3. Аналіз сучасного значення безпеки життєдіяльності соціальних систем 
Безпека як соціальне явище і умова життєдіяльності. Аналіз сучасних уявлень про 

безпеку. Принципи і концепції безпеки соціальних систем. Категорія “загроза безпеці” та 
її сутність. Категорія “ризик безпеці” та її сутність. Людський фактор в забезпеченні 
безпеки. Соціально-психологічні фактори безпеки 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Наука в управлінні безпекою. 
2. Програмно-цільовий метод вирішення проблем безпеки. 
3. Склад системи безпеки організації. 
4. Сили забезпечення безпеки організації. 

 
Теми для рефератів 

1. Категорія “загроза безпеці” та її сутність.  
2. Категорія “ризик безпеці” та її сутність.  
3. Людський фактор в забезпеченні безпеки. 

 
Література [1;2;6;9;115; 13;18;22;28;29] 

 
Тема 4. Принципи самоорганізації, розвитку і безпеки соціальних систем. 
Самоорганізація як принцип розвитку соціальних систем. Закриті та відкриті 

системи. Рівні, типи і моделі самоорганізації системи безпеки. Функціональні системи 
безпеки як засіб самоорганізації. Об’єктивні закони розвитку і безпеки соціальних систем. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Теорія прогнозів руху середовища. 
2. Рух небезпеки середовища. 
3. Функції реалізації інтересів та витрат на безпеку. 
4. Їснуючі підходи до виміру розвитку та безпеки організації. 
5. Методи оцінки стану організації та видів діяльності. 
6. Методи розрахунку рівня безпеки організації. 
7. Методи розрахунків якості видів діяльності 
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Теми для рефератів 

 
1. Функціональні системи безпеки як засіб самоорганізації.  
2. Об’єктивні закони розвитку і безпеки соціальних систем 

 
Література :[2;5;7;11:3;4;17;18;20;27] 

 
Тема 5. Класифікація захисних властивостей в теорії безпеки соціальних 

систем. 
Поняття і класифікація підходів до вивчення забезпечення безпеки соціальних 

систем. Захисні властивості та життєздатність систем. Класифікація, склад і структура 
захисних властивостей соціальних систем. Безпека складних соціальних систем, їх зв’язки 
з управлінням. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Відкриті та закриті системи. 
2. Самоорганізаційний принцип безпеки. 
3. Функція розвитку соціальних систем. 
4. Функція безпеки соціальних систем. 
5. Взаємодія функцій розвитку і безпеки. 
6. Концептуальний підхід до безпеки соціальних систем 

 
Теми для рефератів 

 
1. Планування в системі управління безпекою. 
2. Контроль в системі управління безпекою 

 
Література [3;4;7;12:4; 7;11;13;22;24] 

 
 

Змістовий модуль 2. Теорія та практика забезпечення безпеки систем. Основи 
національної безпеки. 

 
Тема 6. Теорія і поняття категорії інтересу соціальних систем. 
 
Шляхи підвищення життєздатності і функціонування соціальних систем. Активне 

забезпечення безпеки функціонування систем - управління за безпекою. Основи теорії 
інтересу. Інтереси та безпека соціальних систем. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Шляхи підвищення життєздатності і функціонування соціальних систем.  
2. Активне забезпечення безпеки функціонування систем - управління за безпекою.  
3. Основи теорії інтересу.  
4. Інтереси та безпека соціальних систем. 
 

Теми для рефератів 
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1. Теорія прогнозів руху середовища. 
2. Рух небезпеки середовища. 
3. Функції реалізації інтересів та витрат на безпеку. 
4. Їснуючі підходи до виміру розвитку та безпеки організації. 
5. Методи оцінки стану організації та видів діяльності. 

 
Література [1;2;6;9;11:5; 13;18;22;28;29] 

 
 
Тема 7. Система загроз безпеці соціальних систем. 
Поняття ті зміст загрози. Класифікація загроз. Категорії загрози та ризику в 

соціальній системі. Фактори та умови безпеки соціальних систем. 
 

Питання для самоконтролю 
1. Поняття ті зміст загрози.  
2. Класифікація загроз.  
3. Категорії загрози та ризику в соціальній системі.  
4. Фактори та умови безпеки соціальних систем. 

 
Теми для рефератів 

 
1. Категорія “загроза безпеці” та її сутність. 
2. Категорія “ризик безпеці” та її сутність 

 
Література :[2;5;7;11:3;4;17;18;24;27] 

 
 
Тема 8. Діагностика і виявлення загроз безпеки соціальних систем. 
 
Теорія прогнозів руху середи соціальних систем. Показники безпеки. Реєстрація і 

зміна загроз та небезпек соціальних систем. Методологія моделювання загроз та небезпек 
соціальних систем. Методи управління ризиками та розвитком соціальних систем. Методи 
розрахунку рівня розвитку, безпеки та якості видів діяльності соціальних систем - 
організацій. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Теорія прогнозів руху середи соціальних систем.  
2. Показники безпеки.  
3. Реєстрація і зміна загроз та небезпек соціальних систем.  
4. Методологія моделювання загроз та небезпек соціальних систем.  
5. Методи управління ризиками та розвитком соціальних систем.  
6. Методи розрахунку рівня розвитку, безпеки та якості видів діяльності соціальних 

систем - організацій 
 

Теми для рефератів 
 

1. Показники безпеки.  
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2. Реєстрація і зміна загроз та небезпек соціальних систем.  
3. Методологія моделювання загроз та небезпек соціальних систем 

 
Література [3;4;7;124; 7;11;13;22;24] 

 
Тема 9. Концептуальні основи регулювання рівня безпеки соціальних систем. 
 
Основні напрями регулювання рівнем безпеки. Принципи і напрями діяльності за 

умов забезпечення безпеки. Механізми забезпечення безпеки соціальної системи 
(організації), сутність і завдання. Склад системи безпеки соціальної системи 
(організації).Заходи по забезпеченню безпеки соціальних систем (організацій). 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Основні напрями регулювання рівнем безпеки. 
2. Принципи і напрями діяльності за умов забезпечення безпеки. 
3. Механізми забезпечення безпеки соціальної системи (організації), сутність і 

завдання. 
4. Склад системи безпеки соціальної системи (організації). 
5. Заходи по забезпеченню безпеки соціальних систем (організацій). 

 
Теми для рефератів 

 
1. Принципи і напрями діяльності за умов забезпечення безпеки. 
2. Механізми забезпечення безпеки соціальної системи (організації), сутність і 

завдання. 
 

Література [2;5;7;115; 13;18;22;28;29] 
 
Тема 10. Управління та планування системами безпеки соціальних систем. 
 
Зміст і сутність системи забезпечення безпеки соціальних систем. Основи 

управління соціальними системами за рівнем їх безпеки. Безпека - менеджменту в 
управлінні системами безпеки соціальних систем. Планування в системі управління 
безпекою. Контроль в системі управління безпекою. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Зміст і сутність системи забезпечення безпеки соціальних систем. 
2. Основи управління соціальними системами за рівнем їх безпеки.  
3. Безпека - менеджменту в управлінні системами безпеки соціальних систем.  
4. Планування в системі управління безпекою.  
5. Контроль в системі управління безпекою. 
 

Теми для рефератів 
1. Зміст і сутність системи забезпечення безпеки соціальних систем. 
2. Основи управління соціальними системами за рівнем їх безпеки.  
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Література [1;2;6;93;4;17;18;24;27] 

 
 
Тема 11. Основи забезпечення національної безпеки України. 
 
Концептуальні основи створення національної безпеки. Вибір системи, що підлягає 

захисту, її елементів. Розробка принципів забезпечення безпеки України. Правове 
регулювання забезпечення безпеки України. Методологія і стратегія побудови концепції 
безпеки. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Концептуальні основи створення національної безпеки. 
2. Вибір системи, що підлягає захисту, її елементів.  
3. Розробка принципів забезпечення безпеки України.  
4. Правове регулювання забезпечення безпеки України.  
5. Методологія і стратегія побудови концепції безпеки. 
 

Теми для рефератів 
 

1. Концептуальні основи створення національної безпеки. 
2. Вибір системи, що підлягає захисту, її елементів 
 

         Література:[2;5;7;11:3;4;17;18;24;27] 
 

 
                                            Список літератури 

                                        Основна 
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К.: Текст, 2005. — 206 с. (Серія: Національна і міжнародна безпека). 

2. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навчальний посібник. — К.: Вид-во Європ. ун-та, 
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