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1. Опис навчальної дисципліни “Соціологія безпеки” 

Найменування показників Галузь знання, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни:  

на вибір студента 

Кількість кредитів – 3 Галузь знань 05 – соціальні 

та поведінкові науки 

 

 

Модулів – 3  Рік підготовки: 

перший Загальна кількість годин – 

90 

Спеціальність 054 

Соціологія 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійна робота – 3 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

Семестр: перший 

Лекцій – 16 год 

Семінарських занять – 

16 год 

Самостійна робота –  

58 год 

ІНДЗ: на одного студ. 

реферування літератури, 

презентації 

Вид контролю: залік 
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ІІ. Мета та завдання навчальної дисципліни “Соціологія безпеки” 

 

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 

викристалізовувалася у різних її 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 в себе прикладні аспекти політичних, соціальних, військових, 

економічних, технічних, гуманітарних наук, що робить своїм предметом різні фактори ризику, які 

загрожують суспільству. 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.  

Основна мета дисципліни: отримати знання, вміння і навички, які дозволяють зрозуміти 

сенс змін в сфері безпекового простору існування індивіда; гідно і ефективно діяти в ситуаціях 

викликів і ризиків цивільного життя; своєчасно приймати рішення для забезпечення особистої, 

громадської та державної безпеки. розкрити особливості безпекового простору особистості у 

громадянському суспільстві; дати системний виклад соціологічних знань і уявлень про сферу 

безпеки людини, держави і суспільства в умовах глобалізованого світу; розкрити особливості 

політики національної безпеки; розглянути різні види безпеки особистості, суспільства і держави. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія безпеки» є ознайомлення студентів із 

основними напрямками безпекознавства, зокрема з соціологічним поглядом на феномен безпеки 

та соціальної безпеки; прищеплення основних цінностей безпекової культури й демонстрація 

значущості  безпекових студій для розвитку соціогуманітарного знання. 

В результаті вивчення дисципліни «Соціологія безпеки» студенти повинні знати: 

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

філософського дискурсу; 

 об'єкт, предмет і структуру соціології безпеки та її місце в системі соціологічного знання; 
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 теоретичні знання з соціології безпеки; 

 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 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. 
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ІІІ. Структура навчальної дисципліни 

1. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усь 

ого 

у тому числі усь 

ого 

у тому числі 

л п л 

а 

б 
. 

інд. с. 

р. 

л п л 

а 

б 
. 

і 

н 

д 
. 

с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 
1 

1 
2 

13 

Розділ 1. Становлення та методологічні засади теорії безпеки та безпекознавства 

Тема 1. Вступ до 
дисципліни. Передумови 

виникнення соціології 

безпеки. Актуальність 
вивчення соціології безпеки 

 2           

Тема. Концептуальні засади 

соціології безпеки. Феномен 

безпеки 

  2          

Тема 2. Історична 

еволюція безпеки як 

соціокультурного явища 

 2    6       

Тема. Теорії соціального 

конфлікту і соціального 

насильства 

  2          

Тема 3. Система безпеки. 

Безпека суспільства як 

соціологічна категорія 

 2    10       

Тема. Світові проблеми 

глобалізації, як інструмент 

безпеки 

  2          

Тема 4. Сучасний етап 
досліджень безпеки 

 2    4       

Тема. Соціальна безпека 
особистості, суспільства, 
держави 

  2          

Тема 5. Соціальна безпека  2    4       

Тема. Соціологія безпеки як 
процес та механізм 

  2          

Тема 6. Політична 

безпека 

 2    4       

Тема. Методика і техніка 

соціологічного 

дослідження безпеки 

  2          

Тема 7. Сучасні соціологічні 
теорії насильства, конфліктів 

 2    8       

Есе   2   8       

Тема 8. Культура безпеки. 
Мир як альтернатива війні 

 2    6       
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Контрольна робота    2   8       

Разом  90 16 16   58       
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Вступ до курсу «Соціологія безпеки».  

Програмові засади дисципліни: мета, цілі, завдання. Структура дисципліни. Безпека як 

напрямок науково-практичної діяльності. Критерії оцінювання. Завдання для самостійної роботи. 

Інформаційні ресурси (література навчальна та наукова, сайти, аналітичні центри). Соціальна 

невизначеність як передумова формування безпекоцентричної рефлексії у суспільстві. Теоретичні 

передумови формування теорії безпеки та теорії соціології безпеки. Загальні соціологічні 

принципи формування систем безпеки. 

Тема 1. Передумови формування соціології безпеки. Актуальність вивчення соціології безпеки  

Теоретичні та практичні чинники формування теорії безпеки. Соціологія безпеки як 

субдисципліна та самостійна дисципліна у соціогуманітарному просторі. Статус соціології 

безпеки, зв’язок з іншими науковими дисциплінами, галузями соціогуманітарного знання. 

Фрагментація, спеціалізація та гібридізація соціального знання, їхні форми. Об’єкт та предмет 

соціології безпеки. Функції безпеки. Феномен безпеки. Макро-, мезо- та мікро масштаб прояву 

феномену безпеки. Безпека як наукова категорія. Категоріальний апарат теорії безпеки. 

Етімологічний та лінгвістичний аспект безпеки та соціальної безпеки. Проблемне поле концепту 

«безпека». Безпека та свобода. Безпека та страх. Безпека та порядок. Безпека та соціальні зміни. 

Завдання соціології безпеки. Суб'єкти і органи, які мають відношення до забезпечення безпеки 

в Україні. Функції соціології безпеки. Структура предмета соціології безпеки. Суб'єкти соціології 

безпеки. Об'єкти соціології безпеки. Класифікаційні характеристики соціології безпеки. Умови і 

фактори соціології безпеки. Особливості функціонування соціології безпеки. Соціальні механізми 

і показники становлення і динаміки соціології безпеки. Соціологія безпеки як соціологія 

компромісу і справедливості. 

Актуальність вивчення дисципліни «Соціологія безпеки». Місце і роль безпеки в структурі 

соціологічного, загальнонаукового і гуманітарного знання. Особливість соціології безпеки як 

наукової дисципліни. Глобалізація і глобальні проблеми людської цивілізації. Зростання 

значущості безпеки в сучасному світі (зовнішні і внутрішні чинники). Актуальність феномена 

безпеки для оцінки життєдіяльності людини, сім'ї, соціальних груп та сталого розвитку держави. 

Характер взаємозв'язку і взаємовпливу безпеки і її середовища. Безпека як основний фактор 

соціального відтворення різних суб'єктів історичного процесу. 

Поняття безпеки та її об'єкти. Суб'єкти забезпечення безпеки. Реальна і потенційна загрози 

об'єктам безпеки. Основні функції системи безпеки. Сили і засоби забезпечення безпеки. 

Особливості інституціоналізації безпеки на початку нового тисячоліття: зміни в європейській і 

азійській безпеці. Хартія європейської безпеки 1999 р.: її зміст і практична орієнтованість. Мир і 

безпека в XXI ст.. як довіра, співпраця і діалог між людьми і народами. 
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Основний зміст «культура миру» - миротворчі концепції, прийняті ООН і ЮНЕСКО в 90-х рр. 

XX ст. Суть концептуальних, методологічних і методичних пошуків світової громадської думки 

для досягнення цілей благополуччя і соціального розвитку людства (ненасильство, совість, 

гуманізм). Високі гуманітарні технології як спеціальна технологія будівництва нової парадигми 

безпеки, орієнтованої на поєднання соціальних інтересів різних національних культур. Логістика 

як технологія нового гуманітарного синтезу на шляху до культури безпеки. 

Тема 2. Історична еволюція безпеки як соціокультурного явища (онтологічні і гносеологічні 

аспекти) 

Основні етапи становлення і розвитку соціально-філософських знань про безпеку (античність, 

середні віки, новий час, сучасна епоха). Особливості осмислення явища безпеки в контексті 

формаційного, цивілізаційного і сучасних підходів соціальної періодизації історії людського 

суспільства. Витоки і причини виникнення знань про безпеку. Безпека в найдавніші часи як перша 

форма закріплення досвіду взаємодії людини з навколишнім середовищем. Прояв перших знань 

про безпеку в міфологічних і релігійних уявленнях. Місце безпеки в соціокультурної організації 

первісної общини. 

 Філософські та соціальні уявлення про безпеку в давніх цивілізаціях (Стародавній Єгипет - 

мистецтво забезпечення громадської безпеки; Китай - про характер забезпечення безпеки 

природи, суспільства, людини; Давньоіндійський трактат «Артхашастра» про об'єктивні і 

суб'єктивні умови безпеки держави). Історичні типи культур і види безпеки (східна і європейська). 

Етно-релігійне розуміння безпеки в ісламській (арабо-тюркської і іранської) соціокультурних 

традиціях. Розуміння безпеки в соціальній доктрині ісламу. Сильна державна влада і 

християнська ідеологія як основа безпеки середньовічної Візантії. 

Сучасні соціокультурні шляхи (орієнтації) розвитку Сходу (метаконфунціанскій, індуїстський 

фундаменталістський, європейський) і політика безпеки. Проблема безпеки на Близькому Сході 

(механізм забезпечення безпеки і причини його неефективності). 

Проблеми безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (КНР, Індія, Японія) - національні 

стратегії та організаційні структури, що забезпечують інтереси безпеки країн. Проблеми безпеки в 

регіоні Центральної, Середньої і Малої Азії. До проблеми культурного протистояння Сходу і 

Заходу (С. Хантінгтон). Загальна характеристика безпеки європейської цивілізації. Об'єктивні 

передумови відмінностей в розгляді безпеки (видів, стратегій) різних типів європейських держав 

(морських, річкових, острівних, повітряних і т.д.).  

Погляди античних філософів на природу безпеки (Платон, Арістотель, Цицерон та ін.). Поява 

інституту лікторів в Стародавньому Римі як нормативно-правове закріплення статусу безпеки на 

державному рівні. Передумови створення перших державних систем національної безпеки в 
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середньовічній Європі на основі ідей «релігійного світу» і «обраних націй». Системний характер 

уявлень про державну безпеку Макіавеллі. 

Індустріальне суспільство і поява нових видів безпеки (економічної, державної, національної, 

соціально-політичної та ін.). Вестфальський мирний договір і нове розуміння національно-

територіальної (державної) безпеки в Європі. 

 Трансформація поглядів європейської суспільно-політичної думки на проблему безпеки 

особистості, суспільства і держави. Т. Гоббс про природу безпеки держави.  Ідеї соціальної і 

національної безпеки в роботах Дж.Г.Віко, Дж.С.Мілля. Г. Гроція про безпеку міжнародного 

спілкування. Формування різних теоретико-методологічних основ вивчення безпеки в контексті 

класичної соціології. Постіндустріальне суспільство і запотребуваність інформаційної, духовної 

та міжнародної безпеки. У. Уорнер про біологічні основи системи безпеки соціальної спільноти. 

А. Маслоу про екзистенціальної сутності безпеки як вродженої потреби людини. Ф. Юнгер про 

технічний прогрес і потреби в захищеності. Сучасні уявлення про соціальні, політичні, культурні 

та економічні аспекти безпеки в умовах формування нового світового порядку (однополярного 

світу) в роботах Н. Лумана, М. Дугласа, Е. Гідденса, Е. Валлерстайна, М. Кастельса та ін. 

Проблеми регіональної безпеки в Європі. Організаційні структури безпеки, їх стратегії і 

діяльність (НАТО і ОБСЄ). Хартія Європейської безпеки (1999 г.)  

Тема 3. Система безпеки. Безпека суспільства як соціологічна категорія 

Сутність системного підходу до вивчення безпеки. Структурні елементи системи 

«безпека». Види безпеки. Національна безпека. Політична безпека. Психологічна безпека. 

Економічна безпека. Інформаційна безпека. Безпека особистості, суспільства, держави. Суспільна, 

соціальна та соцієтальна безпека. 

Базова модель безпеки, спрямована на врівноважене співвідношення людини, технологій і 

навколишнього середовища (по В.Гейзену). Безпека природного середовища проживання. 

Захищеність основних факторів середовища: біологічних, географічних, геологічних. Особливість 

адаптації людського суспільства до середовища існування. Проблема захищеності факторів 

середовища і їх взаємодії. Захищеність усіх видів флори і фауни від вимирання і зникнення 

завдяки природним (біологічним) механізмам. Безпека існування людини (біосоціальної істоти). 

Основні природні та соціальні механізми, вироблені в процесі еволюційного розвитку. 

Безпека соціоприродних і соціокультурних факторів середовища. Захищеність суспільства 

на основі цивілізаційного розвитку інституціоналізованої середовища безпеки особистості, 

соціальних груп, етносу (нації), держави. Основні компоненти інституціоналізованого середовища 

безпеки: нормативно-правові (законодавчі) основи зовнішньої і внутрішньої політики безпеки; 

державні (рівні взаємодії та ефективності дії різних суб'єктів безпеки; громадські - цивільні, 
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міжнаціональні, етнічні об'єднання, орієнтовані на збереження цілісності суспільства (держави) і 

захист національних інтересів; спеціалізовані наукові підрозділи (теоретична і практична 

розробка різних аспектів безпеки, підготовка наукових кадрів та ін.) Багатозначність поняття 

безпеки. Соціологічне розуміння безпеки як якісної характеристики сталого розвитку 

соціокультурних систем. Людина і суспільство в умовах нестабільності. Синергетична парадигма 

безпеки. Співвідношення понять «безпека» та «ризик». Концептуальні основи теорії «суспільства 

ризику» У. Бека. Галузеве розуміння безпеки як інституціоналізованого середовища (системи), 

співвідношення державно-національної, громадянської та особистої безпеки. Особливе розуміння 

безпеки як рівня захищеності об'єктів безпеки, їх певний стан, при якому вони здатні протидіяти 

загрозам. Безпека як соціокультурне явище і конкретна історична форма забезпечення безпечного 

розвитку. Дозволені і заборонені стани як продукт спільної життєдіяльності і як процес 

забезпечення індивідуальної і суспільної життєдіяльності людини. Смислове ядро безпеки - 

цінності колективного взаємоіснування. Основні сфери безпеки суспільства: соціальна, 

економічна, політична, духовна. Рівні безпеки: людина, соціальні групи, суспільство, держава, 

регіональна і міжнародна безпека. Глобальна безпека людської цивілізації.  

Соціокультурний обгрунтування механізму поєднання фундаментальної науки і практики 

від культури реагування на стан небезпечної до культури запобігання небезпечних для 

суспільства явищ - до культури безпеки. П. Сорокін, Ю. Хабермас, Ю. Лотман про поняття 

соціокультурного в контексті соціології безпеки як співвідношення загального, особливого і 

одиничного (синергетика, інформатика: мережевий і гуманітарний підходи). Концепції державної, 

національної і соціальної безпеки. Система категорій, сутність, функції та принципи соціології 

безпеки. Дослідження соціології безпеки (небезпека, безпека, культура безпеки). 

 

Тема 4. Сучасний етап дослідження безпеки 

Дослідження проблем безпеки наприкінці XX ст. – на початку XXI ст.  Дослідження 

безпеки на Заході (зокрема, у США та Західній Європі) . Консервативний та ліберальні підходи до 

безпеки. Критичний підхід до  концепту безпека. Критичні (нетрадиційні) теорії безпеки. 

Феміністичний та екологічний напрямки дослідження безпеки. Уельська школа (К.Бут та «теорія 

емансипації» ). Копенгагенська школа («теорія сек’юритизації» Б.Бузана, О.Вейвера, Дж.Вільде)  

та Паризька наукова школа дослідження безпеки («теорія інсек’юритизації» М.Фуко, П.Бурд’є, 

Д.Біго) . Сек’юритологія. Онтологія та  аксіологія безпекових студій. Дослідження проблем 

безпеки в країнах Балтії, Польщі, Росії. Дослідження проблем  безпеки в Україні 

 

Тема 5. Соціальна безпека 
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Методологічні основи соціальної безпеки. Соціальна безпека як базове і інтегральне 

поняття соціології безпеки. Різноманіття об'єкта соціальної безпеки. Загальна характеристика 

причин і джерел соціальних небезпек. Соціальна безпека в загальній системі безпеки. Цілі, 

принципи та засоби соціальної безпеки. Соціальні інтереси і нова парадигма соціальної безпеки. 

Співвідношення соціальної і громадської безпеки. Соціальний механізм контролю 

громадянського суспільства за станом громадської безпеки. Місце соціальної безпеки в різних 

теоріях розвитку соціальних систем (формаційної, цивілізаційної, індустріальної, модернізації та 

ін.). Соціальна безпека як структуроутворюючий елемент соціальної системи. Соціальна безпека і 

соціальні взаємини. Соціальна безпека і особливості функціонування соціальних інститутів.  

Соціальна безпека і соціальна культура (норми, цінності). Етносоціальні проблеми безпеки. 

Соціальна безпека і соціальна нерівність. Безпека суб'єктів соціальної структури (особи, 

соціальних груп, суспільства і держави). Соціальна безпека і громадське здоров'я. Соціальна 

напруженість і управління соціальними конфліктами. Соціальна безпека і показники соціального 

розвитку суспільства. Глобальні аспекти соціальної безпеки (проблеми екології та міжнародний 

тероризм). Соціальна безпека і види соціальної політики. Соціально-психологічні методи 

формування безпечної поведінки особистості. Соціологічні методи вивчення проблем соціальної 

безпеки. Соціологічний аспект нормативно-правової регламентації діяльності щодо забезпечення 

безпеки особистості, суспільства і держави. Завдання соціологічного вивчення сучасного 

тероризму. 

Тема 6. Політична безпека 

Світові проблеми безпеки і процеси глобалізації. Безпека як особливий глобальний 

науковий дискурс. Критерій простору і масштабу: глобальна (міжнародна) безпека. Запобігання 

війни: методологічні аспекти. Світ і воєнна безпека. Невирішені проблеми війн XX ст. Джерела 

війн на поч. ХХІ ст. Громадянська війна і громадянський мир. Види війн. Гібридна війна. Безпека 

політичної боротьби. Пошуки моделей мирного співіснування світової спільноти: стримування, 

високотехнологічний захист, дипломатія і роззброєння, попередження / вирішення конфліктів. 

Світ і воєнна безпека. Демілітаризація світової спільноти. Параметри демілітаризації. Механізм 

роззброєння.  

Політична безпека як здатність держави і суспільства не тільки протистояти і захищати 

свої цілі, цінності та ідеали, а й попереджати різного роду внутрішні і зовнішні загрози. Стратегія 

запобігання і культура запобігання як ключові поняття політичної безпеки. Війна (агресія з боку 

інших держав) і соціальна напруженість як показники стану політичної безпеки. Особливості 

сучасного політичного тероризму. Політична безпека як структуроутворюючий елемент 

політичної системи. Типи політичних систем і характер стану політичної безпеки. 

Співвідношення понять державна, національна і політична безпека. Загальна характеристика 

місця і ролі національної безпеки в національно-політичних системах. Держава - як основний 
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гарант політичної і національної безпеки. Громадянське суспільство і суспільно-політичні 

організації як механізми ефективного функціонування політичної і національної безпеки. 

Особливості національної безпеки при різних політичних режимах. Вплив різних політичних 

ідеологій на спрямованість і стан національної безпеки. Розуміння національної (політичної) 

безпеки в сучасних політичних теоріях розвитку суспільства (модернізації, глобалізації та ін.). 

Концепція національної безпеки України. Основні завдання та напрямки в області забезпечення 

національної безпеки України. Структура системи національної безпеки (внутрішня і зовнішня) і 

її різновиди. Сучасні концепції національної безпеки. Формування національних інтересів і 

цінностей. 

Державні та недержавні системи забезпечення національної безпеки України. Вплив 

геополітичних факторів на характер забезпечення державної і національної безпеки України. 

Особливості стану сучасного безпекового середовища України (екологічні, соціально-

демографічні, етно-національні, техногенні та ін.) Теоретико-методологічні основи 

соціологічного дослідження національної та державної безпеки.  

Правові основи забезпечення соціальної безпеки. Методологічні основи управління 

безпекою. Система управління соціальною безпекою. Поняття, структура. Система забезпечення 

соціальної безпеки. Поняття, зміст, функції та принципи побудови, суб’єкти та засоби 

забезпечення безпеки суспільства та держави. Державна політика забезпечення соціальної 

безпеки. Механізми реалізації політики у сфері забезпечення безпеки. 

Тема 7. Сучасні соціологічні теорії насильства, конфліктів 

Природа конфліктів в суспільстві. Причини і суб'єкти соціальних конфліктів. Види конфліктів. 

Залежність соціальної безпеки від соціальної напруженості. Соціальні конфлікти. Види 

конфліктів. Причини і суб'єкти соціальних конфліктів. Соціальні конфлікти, генеза і наслідки. 

Насилля, агресія, феномен тероризму і ксенофобія. Тероризм як новий різновид війни. Війни 

сьогодення.  

Геополітичні суперечності та національна безпека України. Презентації всеукраїнських 

соціологічних даних щодо даної проблематики. Хронологія війн поч. ХХІ ст. 

Поняття «загальна теорія безпеки». Об'єкт, предмет, структура загальної теорії безпеки. Теорія 

гуманітарної безпеки. Теорія природної безпеки. Теорія техногенної безпеки. 

8. Культура безпеки як фактор соціальних змін. Мир як альтернатива війні 

Культура безпеки як ключова категорія соціології безпеки. Генеза і становлення культури 

миру. Декларація про культуру миру на 53-й сесії Генеральної Асамблеї ООН (від 10 листопада 

1998 г.). Глобальний індекс миролюбства. Толерантність і ненасильницький шлях розвитку 
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людства. Міжнародна безпека. Озброєння та роззброєння. Мир і безпека як культура запобігання 

та діалогу. Культура безпеки українського суспільства як предмет теоретичного аналізу. Мир і 

безпека як культура світу, безпеки, запобігання війни та діалогу і миру. Взаємозв'язок категорій 

«безпека», «довіра», «компроміс», «угода», «довіра - недовіра». Соціологія безпеки і культура 

запобігання глобальної ядерної війни XXI ст. Ядерна зброя. Діяльність Міжнародних організацій 

із забезпечення миру у світі. 

Поняття «інформаційна» безпека в контексті захищеності суспільної свідомості. Основні 

джерела, засоби і методи інформаційного впливу. Характер протистояння інформаційним 

небезпекам і загрозам суспільству, державі, особистості і соціальним групам. Про політику 

забезпечення інформаційної безпеки України. Найважливіші завдання забезпечення 

інформаційної безпеки України. Інформаційні війни в сучасному світі. Соціально-психологічні 

методи забезпечення інформаційної безпеки. Методологія соціологічного аналізу змісту різних 

видів інформації. Шість типів аналізу по Р. Мертону друкованої та індивідуальної інформації. 

Концептуальні моделі захисту інформації (організаційно-правові та технологічні аспекти). 

Соціологія безпеки через компроміс. Компроміс як узгоджена логістика діяльності всіх сфер 

безпеки,прогнозована і продуктивна процесуальність. Висновки І. Валлерстайна про інституалізацію 

світового життя. Суть і зміст категорії «Справедливість» і 

«Довіра».  Компромісність і справедливість - ключові методологічні лінії оновлення суспільних наук. 

логіка становлення, функціонування і взаємодії в соціологічних дослідженнях Глобальної безпеки через 

Глобальну гру і Глобальний компроміс. 
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 5.Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Концептуальні засади соціології безпеки. Феномен безпеки 2 

2 Теорії соціального конфлікту і соціального насильства 2 

3 Світові проблеми глобалізації, як інструмент безпеки 2 

4 Соціальна безпека особистості, суспільства, держави 2 

5 Соціологія безпеки як процес та механізм 2 

6 Методика і техніка соціологічного дослідження безпеки 2 

7 Есе 2 

8 Перегляд фільму з воєнної проблематики 2 

 Разом 16 

 

Тема 1. Концептуальні засади соціології безпеки. Феномен безпеки.  

Цілі, завдання, предмет, об'єкт вивчення дисципліни.  

Тема 2. Теорії соціального конфлікту і соціального насильства. 

Поняття «соціального конфлікту». Соціальний конфлікт, як предмет дослідження. 

Структура конфлікту. Класичні та сучасні теорії соціального конфлікту. 

Тема 3 . Світові проблеми глобалізації, як інструмент безпеки 

Поняття про глобалізацію. Прояви глобалізації в політичній, соціально-економічній, 

екологічних сферах життєдіяльності. Оцінка позитивних і негативних сторін глобалізації. Безпека 

як особливий глобальний науковий дискурс. Критерій простору і масштабу: глобальна 

(міжнародна) безпека.  

Тема 4. Соціальна безпека особистості, суспільства, держави  

Безпека особистості. Поняття. Чинники соціальної безпеки особистості. Державні соціальні 

стандарти у сфері доходів населення. Показники соціальної безпеки особистості. Якість життя як 

основа соціальної безпеки. Актуальні напрями досліджень. Соціальна безпека суспільства. 

Поняття. Чинники соціальної безпеки суспільства. Показники соціальної безпеки суспільства. 

Актуальні напрями досліджень. Соціальна безпека держави. Поняття. Чинники соціальної безпеки 
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держави. Показники соціальної безпеки держави. Актуальні напрями досліджень. 

Тема 5. Соціологія безпеки як процес та механізм  

Простір безпеки, компромісу, справедливості. Соціологія безпеки як процес. Поняття, 

структура. Соціологія безпеки як механізм. Поняття, структура. Гуманітарні технології в системі 

забезпечення безпеки.Невійськові технології забезпечення безпеки. 

Тема 6. Методика і техніка соціологічного дослідження безпеки 

Показники та індикатори, ознаки соціальних небезпек. Об’єктивні та суб’єктивні 

показники та індикатори. Принципи та критерії конструювання показників соціальної безпеки. 

Типологія соціологічних досліджень безпеки. Характер якості комплексних соціологічних 

досліджень середовища безпеки: якість мети, кошти, якість результату. Основні принципи 

побудови програми соціологічного дослідження проблем безпеки. Умови формування вибіркової 

сукупності. Види вибірки. Операционалізация понять (розробка категоріального апарату), 

виділення категорій аналізу, одиниць аналізу, одиниць виміру, визначення способів інтерпретації 

результатів дослідження. Досвід конкретного соціологічного дослідження культури безпеки 

сучасного українського суспільства. Особливості роботи соціолога на різних етапах його 

проведення. Формування та оброблення індикаторів соціологічного аналізу стану і динаміки 

безпеки. 

Специфіка застосування соціологічних методів (експрес-опитування, анкетування, 

інтерв'ю, контент-аналіз тощо) у вивченні громадської та особистої безпеки. Методи 

формалізованого аналізу масової текстової інформації з проблем безпеки. Аналіз і узагальнення 

масової інформації з проблем безпеки. Методологія вимірювання соціальної напруженості. 

Соціальний вимір військово-політичного компонента національної, регіональної та глобальної 

безпеки (побудова схеми основних внутрішніх і зовнішніх загроз). Аналіз досвіду моніторингу 

міжнародної середовища безпеки на прикладі щорічних доповідей Стокгольмського 

міжнародного інституту дослідження проблем безпеки (СІПРІ). Соціологічне вивчення 

громадської думки про стан безпеки. Попит і пропозиція громадської думки. Міфи суспільної 

свідомості. Критичний розбір громадської думки. Відмінності якісних і кількісних показників у 

функціонуванні громадської думки різних соціальних, регіональних, національних і 

статевовікових груп і спільнот. 

Методика і процедура проведення гри з розробкою стратегії забезпечення безпеки 

студентської молоді. Методика виявлення особистісних диспозицій (мотиваційної структури) 

соціальних суб'єктів безпеки. Глибинна технологія ( "case study") отримання інформації про 

латентні процеси та соціальні об'єкти безпеки. Соціально-психологічний тренінг, спрямований на 
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подолання страхів і напружених станів. Соціально-психологічні методи забезпечення особистої і 

професійної безпеки. 

Тема 8. Правові основи забезпечення соціальної безпеки  

Методологічні основи управління безпекою. Поняття, зміст, функції та принципи 

побудови, суб’єкти та засоби забезпечення безпеки суспільства та держави. Державна 

політика забезпечення соціальної безпеки. Механізми реалізації політики у сфері 

забезпечення безпеки. 
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Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Таблиця 1 

Оцінювання участі студентів у навчальних заняттях 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Контент-аналіз статей, присвячених концепту безпеки в соціологічних 

виданнях за останні п’ять років 

20 

2 Виконання індивідуального завдання. Написання реферату 20 

3 Проаналізувати з точки зору безпекознавства випуск новин (вибраний 

на власний розсуд) на національному та місцевому телеканалі 

20 

4 Проаналізувати державні програми в Україні із забезпечення безпеки 20 

5 Аналіз феномена «середовище безпеки» в роботах Стокгольмського 

міжнародного інституту досліджень проблем миру (СІПРІ) і 

Інституту Світової економіки і міжнародних відносин 

20 

Усього балів 100 

 

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю. 

Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території 

України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, 

збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави. 

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та 

інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського 

народу. 

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності 

покладаються на Збройні Сили України. 

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на 

відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок 

діяльності яких визначаються законом. 

Стаття 18. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних 

інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами 

міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. 
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Суть і зміст концепції національної безпеки України 

Завдання для самостійної роботи 

Студент має право визначити тему індивідуального завдання/реферату за власним бажанням в 

разі погодження з викладачем або обрати тему з запропонованого переліку. 

Орієнтовна тематика рефератів 

2. Функції соціології безпеки (теоретична, прогностична, евристична). 

3. Суб'єкти соціології безпеки: людина, соціальна група, суспільство, держава, організації та 

інститути. 

4. Соціологія безпеки і єдина гуманітарна парадигма (геополітика, геоекономіка і геокультура). 

5. Методологія вивчення поняття небезпеки через «страх» в роботах П. Штомпки, Е. Фромма.  

6. Методологія вивчення категорій «загроза», «виклик» в роботах Н. Лумана, Е. Гіденса 

7. Соціологічний зміст поняття «партнерство» як одного з видів взаємодій та  уявлення про 

підтримку, просування цілей запобігання ядерної та екологічної катастрофи. 

8. У чому полягають особливості безпеки особистості, суспільства, держави в XXI ст.? 

9. Чому виникнення феномена «безпека» доцільно співвіднести з виникненням небезпек, загроз, 

ризиків, викликів? 

10. Дайте визначення категорії національна безпека України  

11. Назвіть підстави для становлення самостійного наукового дискурсу з проблем соціології 

безпеки. 

12. Випишіть визначення з теми, розкрийте їх зміст: «соціологія безпеки»; «національна безпека», 

"згода"; «солідарність»; "співробітництво"; «соціокультурна динаміка»; «соціальні зміни»; 

«діалог»; «терпимість»; «толерантність». 

13. Чи збереглася практика прийняття державами рішень безпеки, виходячи з національних 

інтересів? 

14. Що саме мається на увазі під національними інтересами?Як часто ці інтереси вступають в 

протиріччя з іншими інтересами, як всередині держави, так і за його межами? 

15. Які органи, що входять в систему ООН, надають вплив на глобальну безпеку? 

16. Які рішення, прийняті з метою забезпечення безпеки або дотримання національних інтересів, 

можуть сприйматися як аморальні? 

17. Які країни недавно зіткнулися з внутрішніми конфліктами? У чому суть цих конфліктів? 

Якими причинами вони були викликані, внутрішніми чи зовнішніми? 

18. Які загрози людству існують сьогодні? 
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19. Підготуйте матеріал до аналізу причин зростання міжнародної злочинності і тероризму. 

20. Поясніть в чому полягає залежність між безпекою і соціальною напруженістю? 

21. Яким чином впливають соціальні конфлікти на соціальну безпеку? 

22. Яка роль переговорного процесу у врегулюванні конфліктів? 

23. Які основні завдання соціальної політики України? 

24. Проаналізуйте стан прав людини в умовах глобалізації. 

25. Як впливають проблеми глобалізму і регіоналізму на забезпечення безпеки людини. 

26. Дайте характеристику одному із сучасних соціальних рухів. 

27. Як Ви розумієте сенс категорії «безпека» і «культура безпеки»? 

28. Визначте загальне та особливе у поняттях: «культура миру», «культура безпеки», «культура 

запобігання», «культура діалогу»? 

29. Чому концепція соціології безпеки може трактуватися у поєднанні з теорією соціології 

компромісу? 

30. Як Ви розумієте досвід запобігання ядерній загрозі, здійснений вченими і громадянами в 60-

70-і роки XX ст.? 

31. Чому формується важлива місія соціології з ініціювання залучення вчених, фахівців у всіх 

країнах світу для протидії ядерній катастрофі XXI ст.? 

32. Чому важливо об’єднати  поняття безпеки компромісу і діалогу? 

33. Теоретичні передумови виникнення соціології безпеки. 

34. Соціологія безпеки як теорія середнього рівня. 

35. Вплив глобалізації на безпеку. 

36. Поняття і сутність культури безпеки. 

37. Формування культури безпеки в сучасному суспільстві. 

38. Соціальні передумови становлення культури безпеки. 

39. Особистісні якості як основа забезпечення власної безпеки. 

40. Особливості підготовки і проведення можливих соціологічних досліджень з проблем безпеки. 

41. Можливі напрями соціологічних досліджень в системі безпеки. 

42. Можливості міжнародного співробітництва у напрямку безпеки. 

43. Використання кількісних і якісних методів в соціологічному вивченні проблем безпеки. 

44. Феномен безпеки і його сутність, структура та чинники забезпечення. 

45. Стратегія і тактика гуманітарної безпеки як складової частини національної безпеки. 
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46. Фактори політичної безпеки і стабільності суспільства. 

47. Небезпека, загрози, виклики цілям, ідеалам і цінностям. 

48. Життєво важливі інтереси особистості як невід'ємна частина соціальних інтересів.  

49. Соціальні наслідки порушення життєвий інтересів особистості як джерело загроз 

50. соціальної (політичної) безпеки суспільства. 

51. Соціальна політика як інструмент забезпечення безпеки особистості і суспільства. 

52. Об'єкти соціальної безпеки, їх еволюція та особливості в умовах глобалізації.  

53. Глобалізація та її можливі соціальні наслідки для безпеки особистості, суспільства і держави. 

54. Порівняльний аналіз українського і зарубіжного законодавства з точки зору відображення в 

ньому підходів до забезпечення безпеки суспільства і захисту цілей, ідеалів, цінностей, 

55. життєво важливих інтересів особистості. 

56. Соціально-демографічна структура сучасного українського суспільства як відображення 

57. демографічної ситуації та загрози соціальної та демографічної безпеки суспільства. 

58. Гендерний фактор безпеки суспільства і особистості. 

59. Фемінізація бідності як загроза безпеці суспільства. 

60. Міграція, еміграція, рееміграція як фактори можливої загрози дестабілізації суспільства. 

61. Соціальні конфлікти: сутність, генезис, наслідки для безпеки держави, суспільства 

62. Насильство: сутність, функції та вплив на безпеку особистості і суспільства. 

63. Критерії соціологічного виміру параметрів безпеки: їх сутність, особливості та застосування 

для соціологічного моніторингу стану безпеки. 

64. Соціальне прогнозування і соціальне моделювання як інструменти наукового контролю 

65. за станом безпеки. 

66. Нові соціальні технології вивчення та контролю за станом безпеки в суспільстві. 

67. МІО проектної діяльності з питань безпеки 

68. Стратегія і тактика гуманітарної безпеки як складової частини національної безпеки. 

69. Соціальна політика як інструмент забезпечення безпеки особистості та суспільства 

70. Соціальна адаптація як одна з форм безпеки особистості 

71. Насильство: сутність, функції та вплив на безпеку особистості і суспільства 

72. Довіра до інститутів влади і політичних лідерів як індикатор настрою населення і рівня 

безпеки в суспільстві 

73. Теоретико-методологічні основи соціологічного дослідження безпеки особистості, суспільства 



 
23 

і держави. 

74. Безпека як категорія соціологічного аналізу. 

75. Особливості та основні етапи еволюції знань про безпеку. 

76. Соціологія ризику (теорія і методологія дослідження). 

77. Безпека і глобальні виклики сучасності. 

78. Соціальні конфлікти: сутність, генеза, наслідки для безпеки держави, суспільства (регіону). 

79. Безпека особистості і морально-етичний стан суспільства. 

80. Місце, роль і вплив засобів масової інформації та комунікації на безпеку особистості і 

суспільства. 

81. Біосоціальні проблеми безпеки. 

82. Контент-аналіз в соціологічному дослідженні проблем безпеки. 

83. Моніторингові системи безпеки: їх сутність і можливості в умовах глобального 

інформаційного поля. 

84. Соціальні проблеми безпеки молоді. 

85. Безпека і особливість процесу інтеграції молоді в соціальну структуру суспільства. 
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Методичні рекомендації щодо організації вивчення дисципліни. 

«Соціологія безпеки» включає як теоретичні так і емпіричні дослідження стану і динаміки 

забезпечення безпеки людини, суспільства і держави, сучасної цивілізації.  

Істотну допомогу в освоєнні дисципліни «Соціологія безпеки» студентам нададуть перелік 

контрольних питань і завдань. Дані питання студенти вивчають самостійно, звертаючись до 

відповідної літератури. Отримані знання студенти демонструють на семінарських заняттях. На 

виконання самостійної роботи відводиться 58 годин, що дозволяє студентам вивчити основні 

особливості безпекового розвитку та існування громадянського суспільства, особистості і 

соціальних інститутів держави і влади. За бажанням студента і домовленості з викладачем 

результати самостійної роботи можуть бути представлені в усній формі (на консультаціях), або в 

письмовому вигляді. 

Методи навчання 

Навчальні заняття передбачають інтерактивні форми участі студентів в обговоренні 

дискусійних питань. Навчання на магістерській програмі передбачає активне опрацювання 

наукової літератури та її систематичне використання в обсязі не менше 50 стор. на кожне 

заняття.  

Відвідування та активна участь студентів у роботі навчальних занять є обов’язковою 

умовою успішного складання курсу. Пропонуються наступні форми роботи на заняттях: усна 

презентація, розв’язання проблемної ситуації, самостійна робота у вигляді письмової 

презентації/есею на задану тему. Студенти заохочуватимуться до критичного аналізу праць 

українських та зарубіжних соціологів, до розвитку навичок логічного мислення, інтерпретації та 

операціоналізації понять. Будуть підтримуватися наукові дискусії та обговорення, презентації 

власних ідей і точок зору, постановка проблемних питань і пошук відповідних розв’язань. 

Найвище будуть оцінюватися самостійні творчі виступи з елементами компаративістики, 

оригінальні за характером письмові есе, вміння науково коректно аналізувати і зіставляти різні 

погляди та доказово обстоювати свою власну позицію. 

Принципи оцінювання роботи студентів на навчальних заняттях. Оцінювання знань 

студентів на навчальному занятті проводиться в декілька етапів. Кожне навчальне заняття 

передбачає вступне слово викладача з виокремленням основних проблем теми заняття. Студенти 

готують усні презентації на задану тематику або письмові роботи у вигляді есею з їхнім 

наступним розглядом на занятті. В обговоренні презентацій приймають участь усі студенти 

групи.  
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Контроль знань студентів під час семестру  

Оцінювання студентів здійснюється за шкалою від 0 до 100 балів. Оцінка знань 

визначається за сумою балів, отриманих студентами на навчальних заняттях протягом семестру. 

Це відповідно 100 балів за роботу в семестрі. 

 

Таблиця 2 

Шкала перерахування оцінок 

Оцінка в балах Оцінка за іспит Код 

оцінки 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

Оцінка за залік 

90–100 відмінно 5 А зараховано 

81–89 дуже добре  

4 

B зараховано 

71–80 добре C 

61–70 задовільно  

3 

D зараховано 

51-60 достатньо E 

 

31–50 

   Допускається до здачі 

заліку (іспиту) 

До 30 

(за роботу в 

семестрі) 

незадовільно 

(оцінка 

автоматично 

виставляється у 

відомість) 

 

2 

 

FХ 

 

Не зараховано 

Сума балів після 

здачі по талону 

№1, 2 

(0-50) 

 

незадовільно 

 

 

2 

 

FХ 

 

Не зараховано 

Сума балів після 

здачі по талону 

«К» 

(0-50) 

 

незадовільно 

 

 

2 

F Не зараховано 
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