
1. Назва модуля: Теорія безпеки соціальних систем
2. Код модуля: ФОЕБ_8_ФП.06_2
3. Тип модуля: обов'язковий
4. Семестр: 2
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (ЕКТС – 3); аудиторні години - 30

(лекцій - 14, практичних занять -16)
6. Лектор: Чвертко Людмила Андріївна – кандидат економічних наук, доцент.
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: закони,  закономірності  та  сформульовані  на  їх  основі  принципи
організаційних  систем;  методику  та  засоби  планування,  проектування,
інформаційного  моделювання  управлінських  процесів  в  організаціях;  сучасні
технології  інформаційно-аналітичної  роботи  в  організації;  теоретичні  засади
безпекознавства;  основи планування  фінансово-економічної  безпеки підприємства,
установи, організації та формування комплексної системи її забезпечення.

уміти:  використовувати  знання  концепцій,  методологічних  підходів  і  критеріїв
визначення,  порівняння,  обґрунтування  альтернативних  рішень  та  планів
забезпечення  економічної  безпеки  підприємства,  установи,  організації;
характеризувати та аналізувати ступінь впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на
діяльність  організації;  визначати  стратегію  економічної  безпеки  підприємства,
установи, організації;  використовувати технології формування комплексної системи
забезпечення економічної безпеки підприємства, установи, організації.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття
9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі: 
10. Зміст модуля: 

Теорія  організації.  Внутрішнє  і  зовнішнє  середовище  організації.  Управління
організацією.  Ефективність  діяльності  організації.  Моделі  економічної  безпеки
підприємства,  організації,  установи.  Теоретичні  засади  безпекознавства.
Концептуальні  засади  економічної  безпеки  держави,  підприємства,  особистості.
Проблеми забезпечення безпеки інформаційних технологій та передачі інформації.
Теоретичні основи формування системи фінансової безпеки.

11. Рекомендована література:
1. Дудик  І.  М.  Вступ  до  загальної  теорії  систем  /  І.  М.  Дудик.  –  К.:  Центр

учбової літератури, 2009. – 206 с.
2. Ортинський  В.Л.  Економічна  безпека  підприємств,  організацій,  установ  :

[навч. посібн.] / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко. – К.: Правова єдність,
2009. – 541 с.

3. Отенко І. П. Теорія управління безпекою соціальних систем : навч. посіб. /
Отенко І. П., Москаленко Н. О., Азаренков Г. Ф. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена
Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 218 с. 

4. Чистоклетов,  Л.  Т.  Безпека  суб'єктів  господарювання  в  Україні: теорія  і
практика адміністративно-правового забезпечення / Л. Т. Чистоклетов. - Львів : [б. в.],
2016. - 312 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
13. Методи та критерії оцінювання:

 Поточний контроль (80%): усне опитування, виконання завдань, розв’язок задач;
 Підсумковий контроль (20%, екзамен): тестовий контроль.

14. Мова навчання: українська


