
Національна безпека

Анотація. Дисципліна «Національна безпека» належить до переліку дисциплін вільного

вибору студента. Особлива увага приділяється виявленню суті загроз українському

суспільству і державі та основним напрямам державної політики національної безпеки.

Кількість кредитів: 4.

Мета навчальної дисципліни – забезпечення особистісного і професійного розвитку

студента, здатного до аналізу, синтезу і узагальнення актуальних проблем безпекової

політики держави. Особлива увага приділяється  виявленню суті загроз українському

суспільстві і державі та основним напрямам державної політики національної безпеки.

Попередні вимоги:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні поняття та категорії

історії політичних вчень, загальної теорії політики.

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо політичних процесів;

застосовувати основні терміни, категорії аналізу соціально-політичних явищ та процесів.

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних

подій та явищ; використання іншомовних фахових інформативних джерел.

Основні теми курсу:

✓ Теоретичне підґрунтя методології дослідження проблем національної безпеки:

філософсько-політологічний аспект

✓ Методологія аналізу й філософської рефлексії національної безпеки як

соціокультурного феномена

✓ Принципи й методи дослідження проблеми національної безпеки

✓ Методологічний контекст аналізу основних джерел загроз і факторів впливу на стан

безпеки трансформативних суспільств

✓ Загальна характеристика суспільств трансформативного типу

✓ Стійкість і лабільність суспільств трансформативного типу в системному вимірі

✓ Соціальні архетипи й ментальність як базові константи буття суспільства у контексті

безпеки

✓ Національна безпека трансформативних суспільств у контексті варіативних факторів

впливу

✓ Загальна характеристика структури системи забезпечення національної безпеки

✓ Безпека особистості

✓ Безпека суспільства й держави

✓ Національна й міжнародна безпека в геополітичному вимірі

✓ Сутність механізму забезпечення національної безпеки, його структура, функції та

модифікації

✓ Особливості механізму забезпечення національної безпеки України в умовах

суспільних трансформацій

✓ Обгрунтування оптимізації механізмів забезпечення національної безпеки України в

сучасних умовах

Мова викладання: українська.

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 3 курсі ОПП «Політологія» в обсязі 120 годин,

у тому числі 4 години лекційних занять, 2 – семінарських та 114 годин самостійної роботи.

Форма контролю: залік.



Викладач: доктор філос. наук, професор, професор кафедри політології Хилько М.І. 
 
Інформація про викладачів:  
http://www.polit.univ.kiev.ua/pages.php?lang=ua&page=vykladachi 
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