ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
21.1.1

- Основи національної безпеки держави (політичні науки)

І. Формула спеціальності.
Політична безпека держави - досліджуються національні політичні та
воєнно-політичні інтереси, загрози політичній безпеці України, здатність
держави до захисту національних політичних інтересів від зовнішніх та
внутрішніх загроз.
2. Напрямки дослідження
а) загальні положення
Методологія дослідження проблем політичної безпеки, політична безпека
в системі національної безпеки України, предмет та структура політичної
безпеки, суб'єкти та об'єкти політичної безпеки, система забезпечення
політичної безпеки, критерії політичної безпеки, індикатори та порогові рівні
політичної безпеки. Релігійна безпека як складова політичної безпеки України.
б) політичні інтереси
Проблема формування політичних інтересів, діалектика політичних
цінностей та політичного інтересу в сфері безпеки, політична свідомість і
політична безпека, духовно-моральний потенціал нації, проблема класифікації
політичних інтересів.
в) загрози політичній безпеці
Проблема визначення критеріїв та рівня загроз, джерела загроз, сутнісні ознаки
загроз політичній безпеці, класифікація загроз політичній безпеці, зазіхання на
Конституційний лад та державний суверенітет, втручання у внутрішні справи
країни, політичний екстремізм, регіональний сепаратизм, релігійна експансія та
релігійні конфлікти, криміналізація політичної влади.
г) сфери та аспекти політичної безпеки
Внутрішньополітична безпека: система забезпечення політичної безпеки
та її суб'єкти, політична безпека, стратегія і тактика політичної безпеки, стан
політичної безпеки, внутрішньополітична та міжконфесійна стабільність,
громадська злагода, внутрішньополітична криза, громадське суспільство і
політична влада, політичний режим та політична безпека, державна безпека,
функції держави в забезпеченні політичної безпеки, роль політичних еліт і
лідерів в забезпеченні політичної безпеки, політичні рухи і політична безпека,
державно-церковна політика, релігійні організації та політична безпека,
Конституційний лад, територіальна цілісність України. Конституція України як
нормативна основа політичної безпеки.
Зовнішньополітична безпека: геополітичні та геостратегічні чинники
формування зовнішньополітичних інтересів, стратегічні та пріоритетні

інтереси, стратегія забезпечення зовнішньополітичних інтересів в сфері
безпеки, релігійний аспект зовнішньополітичної безпеки, зовнішньополітичний
курс, засоби та ресурси забезпечення зовнішньополітичних інтересів в сфері
безпеки, недоторканість кордонів як пріоритетний інтерес в сфері безпеки,
діалектика зовнішньополітичної діяльності та зовнішньополітичних відносин в
сфері безпеки, зовнішньополітичний курс, глобальна та регіональна система
безпеки, субрегіональна система безпеки, діалектика національної і
міжнародної безпеки.
Воєнно-політична безпека: воєнна політика, оборонна політика,
геополітика, геостратегія, воєнно-політичні інтереси, воєнно-політичні
відносини, військове співробітництво, воєнно-політична обстановка, воєннополітична ситуація, воєнно-політичний блок, воєнно-політичні концепції,
воєнні доктрини, воєнно-стратегічні концепції, мілітарна та душпастирська
ідеологія, міжнародно-правові гарантії, суб'єкти воєнної політики, засоби та
ресурси забезпечення воєнно-політичної безпеки, воєнний потенціал, Збройні
Сили як інститут забезпечення воєнно-політичної безпеки, воєнно-політична
стабільність, воєнно-політичний конфлікт, воєнно-політична криза, проблеми
миротворчої діяльності.
3. Галузі науки, в яких відбувається присудження наукового cтупеня:
політичні науки

