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1. ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Форми самостійної робота студентів, які вивчають курс «Теорія безпеки
соціальних систем»:
1. Вивчення окремих питань курсу за допомогою опорного конспекту
лекцій, базового підручника, додаткової літератури, що рекомендується
робочою навчальною програмою та викладачем.
2. Опрацювання рефератів, доповідей та інших творчих і дослідницьких
робіт.
3. Підготовка до семінарів і практичних занять.
4. Написання статей для опублікування у збірниках наукових праць
навчальних закладів, науково-дослідних установ, спеціалізованих фахових
часописах, матеріалах наукових та науково-практичних конференцій.
2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тематика рефератів, доповідей, есе
1. Витоки поняття «безпека соціальної системи»
2. Зовнішні елементи поняття «безпека соціальної системи»: безпека як
потреба та інтерес; безпека як корпоративна культура; безпека як наука і

мистецтво
3. Основні характеристики зовнішнього середовища: взаємозалежність
всіх

факторів;

складність,

динамічність,

невизначеність

зовнішнього

середовища, їх сутність та вплив на безпеку соціальної системи
4. Корінні функції соціальної системи: функція розвитку, функція
безпеки, функція управління, їх характеристика та значення для забезпечення
її життєдіяльності
5. Сутність поняття «корпоративна культура»
6. Напрями формування та удосконалення безпекової корпоративної
культури: – підготовка фахівців з безпеки у ЗВО; – підвищення кваліфікації,
курсова підготовка фахівців та менеджерів з питань безпеки
7. Класифікація загроз соціальній системі
8. Основні форми загроз: тіньова економіка, корупція, економічна
злочинність, недобросовісна конкуренція, надзвичайні ситуації, їх сутність,
зміст, механізми дії та зв’язок. Методика діагностики загроз соціальній
системі
9. Сутність, структура та загальна характеристика безпекової діяльності
(функції безпеки соціальної системи)
10. Механізми

безпекової

діяльності:

інформаційно-оперативні,

попереджувально-профілактичні, ліквідаційно-відновлювальні, їх сутність,
призначення та характеристика
11. Засоби безпеки: технічні, технологічні, економічні, правові,
інформаційні,

організаційно-управлінські,

службові

тварини,

їх

характеристика
12. Методи

забезпечення

безпеки:

адміністративно-організаційні,

інформаційно-аналітичні, економічні, правові, технічні, психологічні, їх
характеристика
13. Основні

принципи

безпекової

діяльності:

правомірність,

системність, плановість, взаємодія, централізація управління, компетентність,
їх характеристика

14. Основні суб’єкти безпекової діяльності соціальних систем
15. Сили безпекової діяльності, їх роль та основні функції
16. Об’єкти безпеки соціальної системи: матеріальні ресурси, фінансові
ресурси, інформаційні ресурси з обмеженим доступом, персонал, імідж
соціальної системи, їх характеристика
17. Сутність, зміст та підходи до визначення поняття «методологія»
18. Сутність, зміст та підходи до визначення поняття «система безпеки
організації»
19. Моделювання як метод формування системи безпеки
20. Структура системи безпеки організації, її загальна характеристика
21. Механізм та режим функціонування системи безпеки організації:
повсякденний режим, режим підвищеної готовності, режим надзвичайного
(кризового) стану
22. Методичні підходи до діагностики безпеки соціальної системи
23. Критерій оцінювання безпеки соціальної системи
24. Методика діагностики ефективності безпекової діяльності
25. Структура системи управління функцією безпеки організації:
керуюча, результуюча та забезпечувальна підсистеми, їх повноваження та
загальна характеристика
26. Національні інтереси як основа національної безпеки
27. Система забезпечення національної безпеки
28. Об’єкти національної безпеки (людина, суспільство, держава) та
суб’єкти її забезпечення. Основні функції суб’єктів забезпечення національної
безпеки України
29. Загрози національним інтересам і національній безпеці України
30. Основні напрями державної політики з питань національної безпеки
України
31. Система правового регулювання національної безпеки
32. Основні принципи забезпечення національної безпеки
33. Стратегія національної безпеки

34. Концепція національної безпеки
35. Концептуальні основи формування правового поля забезпечення
національної безпеки України
36. Соціальні стандарти
37. Основні загрози соціальній безпеці держави – антагонізація
соціальної структури, безробіття, масова девіантна поведінка, міжнаціональні
та міжконфесійні конфлікти, духовно-аморальна аномія (відхилення в системі
соціальних норм), відчуження населення від влади, бідність населення, стан
здоров’я населення, стан екології, ефективність органів влади, стан особистої
захищеності
38. Оцінка соціальної безпеки України за основними індикаторами
39. Стратегія забезпечення економічної безпеки держави
40. Основні загрози економічній безпеці України
41. Оцінка економічної безпеки держави
42. Основні індикатори демографічної безпеки держави: чисельність
населення і динаміка його змін; вікова структура та міграційні процеси
43. Оцінка демографічної безпеки України
44. Політика держави щодо питання демографічної безпеки країни
45. Основні показники енергетичної безпеки держави
46. Основні загрози енергетичній безпеці держави (зовнішні та
внутрішні)
47. Оцінка стану енергетичної безпеки держави
48. Формування ефективної системи енергетичної безпеки України
49. Суть та значення зовнішньоекономічної безпеки держави
50. Індикатори зовнішньоекономічної безпеки держави та їх порогові
значення
51. Основні

загрози

зовнішньоекономічній

безпеці

держави

у

фінансовій, торгівельній, інформаційній, науково-дослідницькій сферах
52. Оцінка зовнішньоекономічної безпеки держави за основними
показниками

53. Управління зовнішньоекономічною безпекою держави
54. Основні принципи забезпечення зовнішньоекономічної безпеки
держави
55. Основні індикатори продовольчої безпеки країни та їх порогові
значення у світовій практиці та в Україні
56. Основні загрози продовольчій безпеці України (внутрішні та
зовнішні)
57. Оцінка сучасного стану продовольчої безпеки України
58. Державна політика забезпечення продовольчої безпеки
59. Суть та значення інформаційної безпеки держави
60. Об’єкти інформаційної безпеки. Доктрина інформаційної безпеки
61. Національні інтереси держави в інформаційній сфері
62. Основні

загрози

інформаційній

безпеці

держави

у

зовнішньополітичній сфері, у сфері державної безпеки, у військовій сфері, у
внутрішньополітичній сфері, у соціальній та гуманітарній сферах, у науковотехнологічній сфері, в екологічній сфері
63. Напрями державної політики у сфері інформаційної безпеки
України
64. Поняття інформаційної війни

3. ОБСЯГИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРАНТІВ
Обсяги самостійної роботи магістрантів за темами наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Обсяги самостійної роботи магістрантів
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Разом

Назва теми
Тема 1. Вступ до навчальної дисципліни «Теорія і
методологія безпеки соціальних систем»
Тема 2. Безпека як соціальне явище та умова
життєдіяльності
Тема 3. Соціальна система як об’єкт безпеки
Тема 4. Корпоративна культура та її вплив на безпеку
соціальної системи
Тема 5. Корпоративні інтереси та їх вплив на безпеку
соціальної системи
Тема 6. Загрози соціальній системі
Тема 7. Безпекова діяльність соціальної системи
Тема 8. Методологія безпеки соціальної системи
Тема 9. Система безпеки організації
Тема 10. Проблеми діагностики стану безпеки та
ефективності безпекової діяльності
Тема 11. Управління сучасними системами безпеки
організації
Тема 12. Національна безпека
Тема 13. Правове забезпечення національної безпеки
Тема 14. Соціальна безпека держави
Тема15. Економічна безпека держави
Тема 16. Демографічна безпека держави
Тема 17. Енергетична безпека держави
Тема 18. Зовнішньоекономічна безпека держави
Тема 19. Продовольча безпека держави
Тема 20. Інформаційна безпека держави

Кількість
годин
6
6
6
6
6
6
15
15
18
18
18
3
4
4
4
3
3
3
3
3
150

