Анотація
навчальної дисципліни «Протидія соціально-економічним загрозам та
небезпекам»
Метою викладання дисципліни «Протидія соціально-економічним
загрозам та небезпекам» є формування у здобувачів вищої освіти
фундаментальних теоретичних знань щодо функціонування системи
соціально-економічної безпеки України, набуття навичок аналізу загроз та
небезпек системи забезпечення соціально-економічної безпеки держави
(незаконна зайнятість, міграція, торгівля, та ін.) та протидіяти їм в умовах
глобальних трансформацій.
Завдання – вивчення теоретико-методологічних основ функціонування
та розвитку соціально-економічної безпеки України в сучасних інтеграційних
умовах, вивчення проблеми створення єдиної концепції протидії загрозам та
небезпекам, аналізу концептуальної моделі її забезпечення; виявлення і
прогнозування внутрішніх та зовнішніх загроз соціально-економічної
безпеки; вивчення ендогенних та екзогенних факторів протидії загрозам та
небезпекам.
Відповідно до вимог освітньо-професійної програми здобувачі вищої
освіти повинні набути таких спеціальних (фахових, предметних)
компетентностей:
використовувати
теоретичний
та
методичний
інструментарій щодо розуміння фундаментальних категорій безпеки,
теоретичного базису функціонування системи безпеки в різних сферах
життєдіяльності людини; оцінювати дієвість наукового, аналітичного і
методичного інструментарію для діагностики і моделювання небезпек та
загроз безпеці особи, організації, суспільства; обґрунтування рішень, що
приймаються на основі діагностики загроз, прогнозувати їх наслідки,
оцінювати ймовірність настання критичних ситуацій; застосовувати
аналітичні підходи до мінімізації загроз та небезпек; робити висновки про
сучасний стан системи безпеки в умовах глобальних трансформацій та
прогнозувати майбутній розвиток подій, використовуючи різноманітні
інформаційні бази даних та статистичну інформацію.
Окрім того здобувачі вищої освіти повинні вміти:
- використовувати фундаментальні закономірності убезпечення
системи соціально-економічної безпеки, у поєднанні з дослідницькими і
управлінським інструментами для здійснення професійної та наукової
діяльності;
- знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології
наукового пізнання у сфері соціально-економічної безпеки;
- відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати
інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань
щодо мінімізації небезпек та загроз в сфері соціально-економічної безпеки,
- здійснювати діагностику і моделювання складових системи
соціально-економічної безпеки;

- оцінювати ступінь складності завдань при убезпеченні безпеки особи,
підприємства, суспільства, держави;
- формувати адекватні прогнози розвитку складових системи
соціально-економічної безпеки.
Перелік тем:
Тема. 1. Національні інтереси забезпечення безпеки держави.
Тема 2. Соціально-економічна безпека українського суспільства.
Тема 3. Оцінка загроз та небезпек у соціальної та економічної безпеки
держави.
Тема 4. Забезпечення соціальної безпеки людини.
Тема 5. Мінімізація загроз економічної безпеки особи.
Тема 7. Інтелектуальний та трудовий протенціал держави в системі
соціально-економічної безпеки держави.
Тема 6. Міграція в системі забезпечення демографічної безпеки
держави.
Тема 8. Інституційне та організаційно-економічне забезпечення
державного регулювання соціальної безпеки.

