
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 

Мета курсу ˗ сформувати уявлення про поняття національної безпеки 
України і практичні аспекти забезпечення національної безпеки держави. 
Особлива увага звертається на засвоєння студентами цілісного уявлення про 
зовнішньополітичні концепції національної безпеки, розуміння основних 
напрямків їхньої еволюції, оцінювання та прогнозування  конкретної  ситуації 
стосовно національної безпеки з метою захисту державних інтересів та 
підвищення міжнародного авторитету України. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Національна безпека» в 
структурно-логічній схемі інтегрується з вивченням дисципліни: «Регіоналізм 
та регіональні системи безпеки», «Геополітика і геостратегія». Вивчення 
дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом наступних 
ОК: «Механізми забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній 
політиці».   

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: опанування основних понять «безпека» та «національна 
безпека»; еволюції співвідношення елементів безпеки, вміння аналізувати 
концепції національної безпеки, вміння аналізувати концепції національного 
інтересу, вміння визначати оптимальні механізми забезпечення національної 
безпеки. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні поняття та терміни, які є визначальними для розуміння 

національної безпеки, закономірності розвитку національної безпеки, її цілі і 
завдання; механізми гарантування національної безпеки;  

вміти: аналізувати сутність національної безпеки, визначати основні 
інституційні структури національної безпеки, порівнювати і аналізувати 
системи національної безпеки, засоби їхньої оптимізації, визначати ефективні 
інструменти забезпечення національної безпеки; 

володіти:  вмінням аналізувати участь України в процесах забезпечення 
національної безпеки, вмінням збирати, узагальнювати та аналізувати 
інформацію щодо національної безпеки, вмінням оцінювати та прогнозувати 
конкретну ситуацію стосовно національної безпеки  з метою захисту державних 
інтересів та підвищення міжнародного авторитету України. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Понятійний апарат, види і принципи національної безпеки. Система 

національної безпеки. Визначення терміну «національна безпека» як 
фундаменту мирних міжнародних відносин. Національна безпека як комплекс 
заходів. Політична, економічна, військова, гуманітарна, екологічна, 
інформаційна, демографічна безпека. Основні принципи забезпечення 
національної безпеки.  



Національні інтереси як базова категорія концепції національної безпеки. 
Нормативно-правова база і теоретичні аспекти системи національної безпеки. 
Національні інтереси та їх пріоритетність в політиці держави. Національні 
інтереси в системі національної та регіональної безпеки Європи. Національні 
інтереси України. Основні напрями національних інтересів у військовій, 
політичній, економічній, екологічній, соціальній, науково-технічній, 
інформаційній, гуманітарній сферах, система їх визначення і розвитку.  

Інформаційна безпека та глобалізація міжнародних і регіональних 
процесів. Зовнішньополітична основа національної та регіональної безпеки. 
Права держав. Логіка воєнно-силового мислення і фактору сили у міжнародних 
відносинах. Відмова від силових засобів вирішення міжнародних 
суперечностей як імператив сучасного світового розвитку. Економіка конверсії. 
Національна безпека європейських держав і проблеми гуманітарного характеру. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Судак Ірина Іванівна, канд.іст.наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 


