
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ 
БЕЗПЕКОЮ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ» 

 
1. Код: ФП2. 

2. Назва: Теорія організації та управління безпекою соціальних систем. 

3. Тип: обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти:   ІІ (магістерський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада Нікитенко Дмитро 

Валерійович, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен:  

- знати 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;  

- уміти: 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. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота,  контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Менеджмент» («Основи 

менеджменту»), «Філософія». 

12. Зміст курсу: (перелік тем): Предмет і метод теорії організації та управління безпекою 

соціальних систем. Основні теорії організації та управління. Сутність та види соціального 

управління. Поняття та зміст націобезпекознавства. Поняття та зміст безпеки соціальних 

систем. Поняття та зміст загроз безпеці соціальних систем. Діагностування загроз безпеці 

соціальних систем. Концептуальні основи управління безпекою соціальних систем. Поняття та 

зміст системи безпеки соціальних систем. Перспективи розвитку теорії управління безпекою 

соціальних систем. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Іляш О.І. Трансформації системи соціальної безпеки України: регіональний вимір: Монографія / 

О.І. Іляш – Л.: ПАІС, 2012, - 592 с. 

2. Ліпкан В.А. Теорія національної безпеки: Підручник. – К.: КНТ, 2009. – 631 с.  

3. Соловьев В.С. Теория социальных систем: Монография в 3-х томах. Том 1. Теория организации 

социальных систем. – Новосибирск, 2005. – 480 с. 

4. Соловьев В.С. Теория социальных систем: монография: в 3-х томах / В.С. Соловьев. – 

Новосибирск: СибАГС, 2009. – Т. 2. Теория управления социальными системами. – 676 с. 

5. Теорія управління в органах внутрішніх справ: Навчальний посібник / За ред. В.А. Ліпкана. - К.: 

КНТ, 2007. - 884 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів;  

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

Поточний модульний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання індивідуальної 

роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                                                          

економічної теорії 

к.е.н., доцент         Д.В. Нікитенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE DISCIPLINE 

“The theory of organization and management of the safety of social systems” 

1. Index: FP2. 

2. Title: The theory of organization and management of the safety of social systems. 

3. Type: The mandatory. 

4. Level of education: II (master's degree). 

5. Academic year: 1-st. 

6. Semester: 1-st. 

7. Credits: 3. 

8. Lecturer name, academic degree and position Nikytenko, Dmytro V., Ph.D. in Economics, 

Associate Professor. 

9. Results of studies: 
After studying the discipline the student should be able to: 

- know the basic theories of management; object and subject of the theory of management of the 

safety of social systems; conceptual foundations of safety management of social systems; methods of the 

theory of management of the safety of social systems; algorithm for modeling a security system of any level; 

signs of threats and dangers; system-forming components of the security system. 

- use theoretical knowledge of discipline in practical activity;  

- apply the methodology of the discipline in the simulation of security systems;  

- describe the models of threats and dangers. 

10. Mandatory previous educational disciplines: "Management" ("Principles of Management"), 

"Philosophy". 

11. Contents: Subject and method of the theory of organization and management of the safety of 

social systems. Basic theories of organization and management. Essence and types of social management. 

Concept and content of national security. The concept and content of the security of social systems. The 

concept and content of threats to the security of social systems. Diagnosing threats to the security of social 

systems. Conceptual bases of safety management of social systems. The concept and content of the security 

system of social systems. Prospects for the development of the theory of safety management of social 

systems. 

12. Recommended literature: 
1. Ilyash, O.I. Transformation of Ukraine's Social Security System: Regional Dimension: Monograph 

/ O.I. Ilyash - L.: PAIS, 2012, - 592 p. 

2. Lipkan, V.A. The Theory of National Security: Textbook. - K .: KNT, 2009. - 631 p. 

3. Soloviev, V.S. The Theory of Social Systems: Monograph in 3 volumes. Volume 1. The theory of 

the organization of social systems. - Novosibirsk, 2005. - 480 p. 

4. Soloviev, V.S. The Theory of Social Systems: Monograph in 3 volumes. Volume. 2. The theory of 

management of social systems. - Novosibirsk, 2009. - 676 s. 

5. The Theory of Management in The Internal Affairs Authorities: Textbook / Ed. V.A. Lipkan - K .: 

KNT, 2007. - 884 p. 

13. Planned activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 14 hours of seminar lessons, 60 hour of independent work. Total - 90 hours. 

Methods: elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks. 

14. Evaluation methods and criteria: 
Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: completion at the end of 1 semester. 

Current control (100 points): testing, performance of individual work. 

15. Teaching language: Ukrainian. 

 

Head of Department of  Economic theory  D.V. Nikytenko, Phd in Economics, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


