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Назва  дисципліни: ____Соціологія безпеки____________                            _____________ _______________ Семестр: ___1______ 

 

 Спеціальність (спеціалізація): _054 соціологія___________________________________________________ 

  

 загальна кількість годин - ___90___ (кредитів ЄКТС - __3_); 

  аудиторні години - _48____ (лекції - _16__ , практичні - _16_ , семінарські - ___,  

  лабораторні - ___  ) 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Проблема безпеки – це питання сучасного самозбереження та забезпечення життєдіяльності людства. Соціологічна думка окреслила своє 

місце й роль у науковому дискурсі про безпеку лише наприкінці ХХ ст., тоді як у лоні соціально-філософських наук воно викристалізовувалося у 

різних аспектах, починаючи ще з часів античності. Безпека – явище багатофункціональне, багатогранне й багатофакторне, що стосується всіх без 

винятку сфер життя суспільства, видів людської діяльності. Розуміння необхідності єдиної теорії безпеки можна розглядати як продукт 

саморефлексії сучасного суспільства. Соціологія безпеки − це галузь соціологічного знання, інтегруюча прикладні аспекти політичних, 

соціальних, військових, економічних, технічних, гуманітарних знань. Предметом «Соціології безпеки» є різні фактори ризику, які загрожують 

суспільству, спільноті, індивіду. Складність кордонів предметної області соціології безпеки відповідно відбивається в її структурі, де, можна 

виділити, щонайменше, три частини: соціологію гуманітарної безпеки, соціологію природної безпеки і соціологію техногенної безпеки. Структура 

предмета соціології безпеки орієнтована на аналіз таких ключових питань як: відносини між людьми в процесі діяльності щодо забезпечення 

безпеки; виявлення тенденцій і визначення адекватності реагування на формування ризиків, викликів, загроз і небезпек; функціонування 



інститутів безпеки як державних, так і недержавних, характеру їх взаємодії і ймовірних перспектив їх трансформації з урахуванням змін 

внутрішнього і зовнішнього середовища.  

Результати навчання: 

знати:  

 сутнісний зміст понять «безпека» і «безпека життєдіяльності» у контексті соціально-філософського дискурсу; 

 об'єкт, предмет і структуру безпеки в соціології; 

 різні види (соціальної, політичної, економічної, духовної) і рівні (особистої, громадської, регіональної) безпеки; 

 методологію соціології безпеки до вирішення практичних проблем забезпечення безпеки українського суспільства; 

 фактори, що впливають на безпеку особистості, спільноти і суспільства; 

 об'єктивний, реалістичний підхід до оцінки стану безпеки та захищеності життєво важливих інтересів; 

 розвинути рівень професійних навичок і основ соціологічного аналізу в пізнанні різних сфер суспільного життя; 

 організаційно-правові та інституційні засади розробки державної політики соціальної безпеки та механізми її впровадження, контроль 

суспільства за безпековими питаннями, зокрема, в українському суспільстві. 

 

вміти:  

 аналізувати чинники та механізми, що впливають на безпеку особистості і суспільства, давати оцінку подіям, що відбуваються;  

 застосовувати методи і засоби щодо випередження та подолання соціальної напруги в різних формах її проявів; 



 сформувати вміння діагностики рівня конфліктогенності суспільства і загроз безпеці; 

 критично оцінювати результати соціологічних досліджень безпеки; 

 використовувати категоріальний апарат під час аналізу соціальної, політичної, економічної, інформаційної. екологічної тощо 

функціональних сфер безпеки;  

 інтерпретувати взаємозв’язок соціологічних понять та концепцій з результатами досліджень безпеки. 

 

 

Форма  звітності:______________залік_____________________________ 

                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____        українська                ___________                          

 

 

Робоча  програма  дисципліни: http://clio.lnu.edu.ua/course/sotsiolohiya-bezpeky 

 

 

http://clio.lnu.edu.ua/course/sotsiolohiya-bezpeky

