
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК.2 

2. Назва: «Соціально-економічні аспекти цивільної безпеки»; 

3. Тип: обов’язковий;  

4. Рівень вищої освіти: другий (магістерський);  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Довбенко Тетяна Олександрівна, 

канд. техн. наук, доцент; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

• виконувати  та  захищати  результати  соціально-економічних  розрахунків заходів  щодо  

підвищення рівня безпеки. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Безпека життєдіяльності та 

домедична допомога», «Правові основи цивільної безпеки», «Системи контролю небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів», «Система управління охороною праці суб'єкта господарювання», 

«Наглядова діяльність в охороні праці», «Виробнича санітарія та фізіологія праці», «Профілактика 

виробничого травматизму і професійних захворювань», «Державне соціальне страхування на 

виробництві», «Розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань», 

«Атестації та паспортизації робочих місць», «Організація роботи служби охорони праці», 

«Психологія праці та її безпеки». 
Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): «Ергономіка 

робочих місць», «Ризики та моделювання в цивільній», «Методологія та організація наукових 

досліджень безпеці»; 

12. Зміст курсу:  
Тема 1. Генезис соціального та економічного розвитку праці. 

Тема 2. Міжнародна організація праці в соціально-економічному аспекті прогресу суспільства. 

Тема 3. Національні імперативи соціально-економічного розвитку праці. 

Тема 4. Соціальні механізми управління охороною праці. 

Тема 5. Економічні аспекти охорони праці. 

Тема 6. Фінансування охорони праці. Фонди охорони праці та фонди соціального страхування. 

Тема 7. Національний добробут та демографія суспільства в контексті охорони праці. 

Тема 8. Управління ресурсами, персоналом, документацією у сфері охорони праці. 

Тема 9. Соціальна  та  економічна  безпека  діяльності  як  складові  інтегрованої системи 

менеджменту організації і соціальної відповідальності бізнесу. 

Тема 10. Система  управління  ризиками  у  соціальних  та  економічних  системах суб’єкта 

господарювання. 

Тема 11. Аналіз наукових досліджень соціального та економічного розвитку охорони праці. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Довбенко  Т.О., Abdullayev K.N., Білан Т.Р., та ін. Економічна  безпека  національного  

енергетичного  сектору  в умовах глобалізації : колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. 

Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 280 с. 

2. Гриньова В.М., Г.Ю. Шульга Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб., 

К.: «Знання», 2010. 310 с.  

3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник  К.: Знання, 2009. 

290 с.  

4. Березуцький В. В. Ризик орієнтований підхід в охороні праці: монографія: LAP Lambert 

Academic Publishing, 2019. – 108 с  

5. Європейський вибір. Концептуальні засади економічного та соціального розвитку України на 

2002-2011 роки : Послання Президента України до Верховної Ради України. 2002 рік : Урядовий 

кур'єр. - 2002. - 4 червня. - № 100.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год − лекцій, 18 год − практичних робіт, 80 год − самостійної роботи. Разом – 120 год. 

Методи: використання мультимедійних засобів навчання, інтерактивні лекції, індивідуальні 

завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль(40 балів): залік  в кінці 10 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, самостійні роботи, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри охорони праці  

та безпеки життєдіяльності       В. Л. Филипчук 

 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

 
1. Code: ОК.2; 

2. Title: « Socio-economic aspects of civil security»; 
3. Type: normative (by choice); 

4. Higher education level: ІI (master); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6. Semester when the discipline is studied: 10; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Dovbenko Tetyana, Ph.D, 

Assistant Professor of chair of occupational safety and health  
9. Results of studies: 

• perform and protect the results of socio-economic calculations of measures to improve security.  

10. Forms of organizing classes: training sessions, practical training, control activities;  

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Life safety and home care", "Legal bases 

of civil safety", "Systems of control of dangerous and harmful production factors", "Management system of 

labor protection of the business entity", "Supervisory activity in labor protection", "Industrial sanitation and 

physiology of work" "," Prevention of occupational injuries and occupational diseases "," State social 

insurance at work "," Investigation of accidents at work and occupational diseases "," Certification and 

certification of jobs "," Organization of labor protection service "," Occupational psychology and her safety 

" 12. Course contents: 
Theme 1.. The genesis of social and economic development of labor. 

Theme 2. International labor organization in the socio-economic aspect of society. 

Theme 3. National imperatives of socio-economic development of labor. 

Theme 4. Social mechanisms of labor protection management. 

Theme 5. Economic aspects of labor protection. 

Theme 6. Financing of labor protection. Labor protection funds and social insurance funds. 

Theme 7. National welfare and demography of society in the context of labor protection. 

Theme 8. Management of resources, personnel, documentation in the field of labor protection. 

Theme 9. Social and economic security as part of an integrated management system of the organization and 

social responsibility of business. 

Theme 10. Risk management system in the social and economic systems of the entity. 

Theme 11. Analysis of research on social and economic development of labor protection. 

13. Recommended educational editions: 
1. Dovbenko  T.O., Abdullayev K.N., Bilan T.R., ta in. Ekonomichna  bezpeka  natsionalnoho  

enerhetychnoho  sektoru  v umovakh hlobalizatsii : kolektyvna monohrafiia / Za zah. red. O. L. Haltsovoi. 

Kherson: Vydavnychyi dim «Helvetyka», 2020. 280 s. 

2. Hrynova V.M., H.Iu. Shulha Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny: Navch. posib., K.: 

«Znannia», 2010. 310 s.  

3. Hrishnova O.A. Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny: pidruchnyk  K.: Znannia, 2009. 290 s.  

4. Berezutskyi V. V. Ryzyk oriientovanyi pidkhid v okhoroni pratsi: monohrafiia: LAP Lambert Academic 

Publishing, 2019. – 108 s  

5. Yevropeiskyi vybir. Kontseptualni zasady ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku Ukrainy na 2002-2011 

roky : Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2002 rik : Uriadovyi kurier. - 2002. - 4 

chervnia. - № 100. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

22 years - lectures, 18 years - practical works, 80 hours - independent work. Together - 120 years. 

Methods: use of multimedia learning tools, interactive lectures, individual tasks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Forms and assessment criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): test 10 semester. 

Current control (60 points): testing, independent work, surveys. 

16. Languageofteaching: Ukrainian. 

 

Head of the Department of Occupational  

Safety and Health        V. L. Fylypchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


