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В С Т У П  
 
Програма навчальної дисципліни “Основи національної 

безпеки України” зорієнтована на вивчення методології і мето-
дів дослідження національної безпеки, внутрішньополітичних 
та зовнішньополітичних аспектів національної безпеки, їх взає-
мозв’язку в умовах глобалізації, сфери національної безпеки 
України в усій її складності та багатоманітті. 

Студенти повинні: 
знати 
– концептуальні основи національної безпеки України; 
– вихідні категорії; 
– складові елементи системи національної безпеки 

України; 
– критерії формування найважливіших сфер життєді-

яльності; 
– основні суб’єкти та об’єкти забезпечення націо- 

нальної безпеки України; 
– основні підходи до забезпечення національної без-

пеки України; 
– нормативно-правову базу, що регулює суспільні 

безпекові відносини; 
уміти 
– визначати вплив факторів зовнішньополітичного  

середовища на забезпечення національної безпеки України; 
– аналізувати основні тенденції розвитку геополітич-

ного простору та оцінювати їх можливий вплив на національну 
безпеку України;  

– використовувати понятійно-категоріальний апарат 
при аналізі міжнародної, воєнної, політичної, економічної, нау-
ково-технологічної, екологічної та інших функціональних сфер 
національної безпеки, при виборі та реалізації концептуальних 
підходів щодо управління національною безпекою; 

– готувати рекомендації, пропозиції до проектів керів- 
них документів у сфері забезпечення національної безпеки, 
спрямованих на адекватну відповідь загрозам національній без-
пеці України з урахуванням норм міжнародного права; 

– здійснювати оцінювання характеру та рівня загроз на-
ціональним інтересам України в різних сферах буття суспільства. 
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З М І С Т  
 
1. Феномен національної безпеки 
 
Предмет національної безпеки. Суб’єкт національної 

безпеки. Політологія як теоретична та методологічна основа 
національної безпеки. Внутрішньополітичний та зовнішньопо-
літичний аспект національної безпеки, їх взаємозв’язок. Основ-
ні проблеми національної безпеки. Стратегічні цілі, пріоритети 
та завдання політики національної безпеки. 

 
2. Правова основа національної безпеки 
 
Конституційні засади національної безпеки України. За-

кон України “Про основи національної безпеки України”, Стра-
тегія національної безпеки України і Воєнна доктрина як основа 
розробки конкретних програм за складовими державної політи-
ки національної безпеки. Правові принципи забезпечення наці-
ональної безпеки держави. Правові пріоритети національних ін-
тересів України. Розвиток нормативно-правових засад забезпе-
чення безпеки особи, суспільства і держави.  

 
3. Міжнародна безпека України 
 
Поняття міжнародної безпеки. Міжнародна безпека в 

системі національної безпеки України. Предмет і структура мі-
жнародної безпеки. Суб’єкти і об’єкти міжнародної безпеки. 
Загрози національним інтересам і національній безпеці України 
в зовнішньополітичній сфері. Система забезпечення міжнарод-
ної безпеки. Критерії міжнародної безпеки. Індикатори та поро-
гові рівні міжнародної безпеки. Участь України в загальноєвро-
пейській та регіональних системах колективної безпеки. Участь 
України в міжнародній миротворчій діяльності під егідою ООН, 
ОБСЄ, інших міжнародних організацій у сфері безпеки. Участь 
України у заходах щодо боротьби з міжнародними організова-
ними злочинними угрупованнями та міжнародним тероризмом, 
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протидія поширенню ядерної та іншої зброї масового ураження 
і засобів її доставки. 

 
4. Воєнна безпека України 
 
Поняття “воєнна безпека“ та його сутність. Воєнна без-

пека в системі національної безпеки. Правові засади забезпе-
чення воєнної безпеки України. Основні загрози воєнній безпе-
ці України. Система воєнної безпеки України, умови її форму-
вання. Складові системи воєнної безпеки і їх призначення. Пер-
спективи розвитку і шляхи вдосконалення системи  воєнної 
безпеки України. Система демократичного цивільного контро-
лю над Воєнною організацією та правоохоронними органами 
держави. Транскордонне співробітництво із суміжними держа-
вами. Відносини з НАТО, США, Росією у сфері забезпечення 
воєнної безпеки України. 

 
5. Політична безпека України 
 
Поняття політичної безпеки. Політична безпека в сис-

темі національної безпеки України. Предмет і структура полі-
тичної безпеки. Суб’єкти й об’єкти політичної безпеки. Систе-
ма забезпечення політичної безпеки. Критерії політичної безпе-
ки. Індикатори та порогові рівні політичної безпеки. Політична 
мета національної безпеки, політичні інтереси та цінності. По-
літичний інтерес як джерело та рушійна сила національної без-
пеки. Основні форми політичних зв’язків у системі забезпечен-
ня національної безпеки: політичні відносини, політичні 
об’єднання, політичні організації та їх структура. Загрози полі-
тичній безпеці. Сфери й аспекти політичної безпеки. 

 
6. Економічна безпека України 
 
Поняття економічної безпеки держави, її системна сут-

ність та структурні рівні. Економічна безпека в системі націо-
нальної безпеки держави. Об’єкти та суб’єкти економічної без-
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пеки держави за структурними рівнями економічної безпеки. 
Економічна безпека держави, суб’єктів господарювання, насе-
лення. Національні економічні інтереси України та їх класифі-
кація. Трансформація національних економічних інтересів 
України за роки незалежності. Поняття загрози економічній 
безпеці держави. Класифікація загроз. Основні напрями діяль-
ності держави у сфері економічної безпеки. Питання економіч-
ної безпеки держави в Законі України “Про основи національ-
ної безпеки України”. Питання економічної безпеки держави в 
“Стратегії національної безпеки України”. 

Енергетична безпека України в Енергетичній стратегії 
України на період до 2030 року. Основні загрози у сфері енергети-
чної безпеки України, шляхи їх подолання. Поняття продовольчої 
безпеки держави. Основні загрози продовольчій безпеці України, 
шляхи подолання. Економічна безпека України і глобалізація. 

 
7. Науково-технологічна безпека України 
 
Вступ сучасної цивілізації у постіндустріальну епоху. Мі-

сце і роль науки і технологій в житті сучасного суспільства. По-
няття науково-технологічної безпеки держави, її системна сутність 
та структурні рівні. Науково-технологічна безпека в системі наці-
ональної безпеки держави. Об’єкти та суб’єкти науково-
технологічної безпеки держави. Освіта і наука України: її сучас-
ний стан і тенденції розвитку. Національна стратегія розвитку 
освіти в Україні на 2012 – 2021 роки. Система забезпечення нау-
ково-технологічної безпеки. Критерії науково-технологічної без-
пеки. Індикатори та порогові рівні науково-технологічної безпеки.  

 
8. Екологічна безпека України 
 
Глобальні проблеми людства і місце в них екологічних 

проблем. Аварія на Чорнобильській АЕС як приклад значущос-
ті екологічних проблем у житті суспільства. Поняття екологіч-
ної безпеки держави, її системна сутність та структурні рівні. 
Екологічна безпека в системі національної безпеки держави. 
Об’єкти та суб’єкти екологічної безпеки держави. Система за-
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безпечення екологічної безпеки. Критерії екологічної безпеки. 
Індикатори та порогові рівні екологічної безпеки.  

 
9. Соціальна безпека України 
 
Поняття соціальної безпеки держави, її системна сут-

ність та структурні рівні. Соціальна безпека в системі націона-
льної безпеки держави. Об’єкти та суб’єкти соціальної безпеки 
держави за структурними рівнями соціальної безпеки. Соціаль-
на структура і політика в контексті забезпечення національної 
безпеки держави. Суть соціальної структури суспільства як ос-
нови політичного життя та національної безпеки держави. Ве-
ликі соціальні групи як суб’єкт національної безпеки держави. 
Сутність та особливості соціально-етнічних об’єднань та їх 
роль у політичному житті та національній безпеці держави. На-
ція та держава як суб’єкти національної безпеки держави. Наці-
ональні відносини в багатонаціональних державах як індикатор 
стану національної безпеки держави. Етнополітика як складова 
внутрішньої політики та системи національної безпеки держа-
ви. Демографічні чинники забезпечення національної безпеки 
України. 

 
10. Інформаційна безпека України 
 
Поняття та сутність інформаційної безпеки держави. 

Інформаційна безпека в системі національної безпеки держави. 
Об’єкти та суб’єкти інформаційної безпеки держави. Механізм 
забезпечення національної інформаційної безпеки. Державна 
політика України у сфері національного інформаційного прос-
тору. Національні інтереси в інформаційній сфері. Політика 
формування національного інформаційного простору. Інформа-
ційна безпека в сучасному світі.  
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