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Опис дисципліни

«Соціальна безпека» є дисципліною, яка сприяє підготовці фахівців у сфері соціокультурної
діяльності. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички щодо забезпечення
соціальної безпеки та дослідження актуальних проблем безпекознавчої соціальної
компоненти країни. Фахівці з даної сфери володіють знаннями щодо особливостей безпеки
соціальної системи, а також формування концептуальних навичок щодо моделювання
систем соціобезпеки.
По завершенню вивчення дисципліни «Соціальна безпека» студенти можуть обґрунтовано
використовувати професійно профільовані знання щодо забезпечення соціальної безпеки у
професійній сфері на основі системного підходу. А також ідентифікувати загрози і ризики
соціальної безпеки та її складових, вміти приймати рішення на різних ієрархічних рівнях з
економічної безпеки соціальних систем.

Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

2/2

1.
Соціальна
безпека
як
пріоритетна
складова
національної
безпеки України

Знати концептуальні засади соціальної безпеки держави.
Вміти систематизувати та оцінювати загрози у соціальній
сфері. Проводити діагностику соціальної безпеки. Знати
основні критерії оцінки та показники соціальної безпеки.
Володіти механізмом забезпечення соціальної безпеки.
Аналізувати систему державних соціальних стандартів та

Завдання
Тести,
питання

1

гарантій.
2/2

2. Соціальні групи
та національна
безпека держави

Знати змістовно-типологічну характеристику
груп. Усвідомлювати основну сутність малих
соціальних груп. Переваги та недоліки
напруженості як інтегрального індикатора
безпеки суспільства.

соціальних
та великих
соціальної
соціальної

Тести,
питання

4/4

3.
Дослідження
соціальної
структури та її вплив
на
соціальні
процеси

Знати концептуальні аспекти соціальної структури в
контексті забезпечення національної безпеки держави.
Усвідомлювати сутнісну характеристику соціальну
стратифікація та її основні теорії. Вміти ідентифікувати
теорію соціальної мобільності.

Тести,
питання,

4/4

4.
Теоретичні
основи соціального
забезпечення
(соціального
захисту)

Знати сутність соціальної безпеки та соціального захисту
та основні принципи відповідно. Володіти міжнародним
досвідом соціального захисту країн ЄС. Переваги
недоліки функціонування соціального захисту в окремих
країнах ЄС та України зокрема. Вміти ідентифікувати
соціальні ризики. Знати основні види та форми
соціального страхування.

Тести,
питання,
задачі

4/4

5. Збалансованість
та
ефективне
функціонування
ринку праці

Знати основну прагматику функціонування ринку праці
країни та умови збалансованості робочих місць та
робочої
сили.
Застосовувати
кількісну
оцінку
ефективності зайнятості. Формувати основні шляхи щодо
зниження безробіття. Аналізувати основні показники
ефективного функціонування ринку праці.

Тести,
питання,
задачі

4/4

6. Рівень життя
населення:
індикатори стану й
методологія їх
визначення

Проводити
комплексне
оцінювання
соціальноекономічних індикаторів рівня життя населення. Основні
недоліки прожиткового мінімуму та нормативного
споживчого кошику. Знати сутнісну характеристику
соціального діалогу та соціального партнерства. Вміти
розробляти шляхи подолання бідності.

Тести,
питання,
задачі

4/4

7.
Показники
соціального
становища
і
людського розвитку

Аналізувати основні показники соціального розвитку.
Знати сутність людського розвитку. Обгрунтовувати
безпеку людського розвитку. Методологію визначення
індексу людського розвитку.

Тести,
питання,
задачі

2/2

8. Соціальнопсихологічні
особливості
злочинних груп

Знати основні поняття організованої злочинності в
контексті соціальної безпеки. Вміти обґрунтовувати
соціально-психологічну підсистему системи національної
безпеки. Оцінювати загальнокримінальну злочинність
країни
на
основі
застосовування
соціальнопсихологічного аналізу.

Кейси

2

4/4

9. Особа та
національна
безпека держави

Знати основні поняття безпеки особи. Розуміти суть
національної безпеки держави в системі ціннісних
орієнтацій особи. Взаємозв’язок соціального статусу та
соціальної ролі особистості. Аналізувати систему
міжнародного законодавства про права людини як
нормативної складової безпеки особи і національної
безпеки держави.

Кейси
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
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● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування
(наприклад, програма Kahoot).
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Опитування під час занять – усно

20

Модуль 1 (теми 1-7) – обговорення кейсів

20

Модуль 2 (теми 7-15) – обговорення кейсів

20

Екзамен (теми 1-15) – тести, завдання, кейси

40

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS

4

