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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Соціальна безпека» складена 

відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки 

магістра спеціальності 231 Соціальна робота. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є стан суспільства в якому 

всі системоутворюючі (фундаментальні) соціальні інститути, збалансовано 

функціонуючи і конструктивно взаємодіючи, забезпечують сталий, з 

позитивною динамікою, розвиток особистості, суспільства й держави, 

своєчасно і ефективно нейтралізують внутрішні й зовнішні загрози 

запобігаючи втратам суспільних ресурсів.  

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Дисципліна вивчається у 1-му семестрі, ґрунтується на базових 

знаннях, отриманих на бакалавраті. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретико-методологічні засади формування 

та забезпечення соціальної безпеки та оцінка її стану. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. Система соціальної безпеки, інституційне 

й організаційно-економічне забезпечення її державного регулювання. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Концепція забезпечення соціальної 

безпеки України: змістовне визначення та механізми реалізації. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета Метою викладання навчальної дисципліни “Соціальна безпека” є 

оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з основ 

управління безпекою соціальних систем, формування концептуальних 

навичок щодо моделювання систем соціобезпеки.  

Завдання: 

• опанувати знаннями і практичними навичками щодо забезпечення 

соціальної безпеки,  

• дослідити актуальні проблеми безпекознавчої соціальної 



 

 

компоненти країни,  

• оволодіти знаннями щодо формування концептуальних навичок 

щодо моделювання систем соціобезпеки. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК):  

ІК 05 -  практичні навички управлінського характеру 

б) фахових загальних (КФЗ):  

КЗП.03 - уміння користуватися сучасними інформаційно-

комунікаційними засобами задля створення та  реалізації соціальних проектів 

у галузі соціальної роботи,  

КЗП.04 - здатність організовувати та реалізувати науково-дослідницьку 

роботу в соціальній сфері,  

в) спеціальних фахових (КФС):   

КСП.05 - здатність до суб’єкт-суб’єктної взаємодії, презентації 

наукових доробок та ідей, володіння науковим стилем викладу матеріалу 

наукового дослідження , 

КСП.08 - здатність використовувати професійно-профільовані знання в 

реалізації програм профілактики соціального неблагополуччя різних груп 

клієнтів, 

Програмні результати навчання  

• використовувати теоретичні знання з дисципліни у практичній 

діяльності;  

• застосовувати методологію даної дисципліни при моделюванні 

безпеки соціальних систем;  

• описувати моделі загроз та небезпеки; 

• формувати адекватні загрозам та небезпекам системи безпеки; 

• використовувати методи та принципи теорії управління безпекою 

соціальних систем;  

• вміння приймати рішення на різних ієрархічних рівнях з 



 

 

економічної безпеки соціальних систем. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

Знати:  

• теоретичні основи соціального забезпечення;  

• соціальні групи та національна безпека держави;  

• об’єкт і предмет економічної безпеки соціальних систем;  

• концептуальні основи економічної безпеки соціальних систем;  

• соціально-психологічні особливості злочинних груп;  

• алгоритм моделювання безпеки соціальних систем будь-якого 

рівня; 

• механізми діагностування та управління загрозами та 

небезпеками;  

• ознаки загроз та небезпек;  

• системостворюючі компоненти безпеки соціальних систем;  

• сучасні підходи до організаційного проектування безпеки 

соціальних систем.  

Вміти:  

• використовувати теоретичні знання з дисципліни у практичній 

діяльності;  

• застосовувати методологію даної дисципліни при моделюванні 

безпеки соціальних систем;  

• описувати моделі загроз та небезпеки;  

• формувати адекватні загрозам та небезпекам системи безпеки.  

• використовувати методи та принципи теорії управління безпекою 

соціальних систем;  

• вміння приймати рішення на різних ієрархічних рівнях з 

економічної безпеки соціальних систем. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин, що 

становить 5 кредитів ЄКТС. 



 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретико-методологічні засади 

формування та забезпечення соціальної безпеки та оцінка її стану 

Тема 1. Соціальна безпека як пріоритетна складова національної 

безпеки України. 

Тема 2. Соціальні групи та національна безпека держави. 

Тема 3. Оцінка перешкод та можливостей становлення соціальної 

безпеки суспільства, особливості прояву внутрішніх загроз соціальній 

безпеці. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. Система соціальної безпеки,  

інституційне й організаційно-економічне забезпечення її державного 

регулювання. 

Тема 4. Соціальна безпека людини: зовнішні та внутрішні чинники 

регулювання. 

Тема 5. Вимір соціальних ризиків і резервів соціальної безпеки. 

Тема 6.  Сучасні підходи до забезпечення соціальної безпеки у 

стратегічному управлінні. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Концепція забезпечення соціальної 

безпеки України: змістовне визначення та механізми реалізації. 

Тема 7. Мета та принципи забезпечення соціальної безпеки та критерії 

її досягнення. 

Тема 8. Пріоритетні соціальні інтереси та соціальні загрози. 

Тема 9. Основні напрями забезпечення регуляторної політики щодо 

соціальної безпеки, заходи щодо їх реалізації згідно Концепції забезпечення 

соціальної безпеки України. 

3.Рекомендована література 

Основна 

1. Аналітична доповідь Національного Інституту стратегічних досліджень 

до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради 

України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері 
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Електронні ресурси 

1. Волонтер Леся Литвинова: «За останні півроку я почала сприймати всю 

країну як свою особисту власну сім'ю» // Сьогодні (13.09.2014 р.). URL: 

http://ukr.segodnya.ua/ ukraine/volonter-lesya-litvinova-za-poslednie-
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Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік 

4. Методи діагностики успішності навчання 

Для діагностики контролю  успішності засвоєння студентами 

навчального матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 

• поточне комп’ютерне тестування  після вивчення  змістовних 

модулей; 

• оцінки за самостійну роботу (реферати); 

• відповіді під час семінарських занять; 

• підсумковий тестовий  комп’ютерний залік. 

Для діагностики знань використовується модульно – рейтингова 

система за 100-бальною шкалою оцінювання. 


