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Назва дисципліни Національна безпека в публічному управлінні 

Адреса 

викладання 

дисципліни 

Вул. Коперника, 3, ауд. 502. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра публічного 

адміністрування та управління бізнесом 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 28 публічне управління та адміністрування 

Спеціальності 281 публічне управління та адміністрування 

Викладачі 

дисципліни 

Решота Олена Анатоліївна, к. держ. упр., доцент кафедри публічного 

адміністрування та управління бізнесом  

Контактна 

інформація 

викладачів 

olena.reshota@lnu.edu.ua 

https://financial.lnu.edu.ua/employee/reshota-olena-anatoliivna, 

вул. Коперника, 3, ауд. 502. 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через 

Teams, Zoom, Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://financial.lnu.edu.ua/department/publichnoho-administruvannya-ta-

upravlinnya-biznesom  

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб сформувати теоретичні на практичні вміння та 

навички щодо теоретико-практичних аспектів організації управлінської 

діяльності в органах публічної влади та бізнес-структурах. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Національна безпека в публічному управлінні» є 

навчальною дисципліною, яка викладається в 5 семестрі обсязі 5 кредитів 

(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Національна безпека в 

публічному управлінні» є формування у слухачів уявлення про теоретичні 

основи та концептуальні засади реалізації національної безпеки у 

публічному управлінні в умовах підвищеного рівня безпекових загроз та 

аналізує складові елементи національної безпеки в контексті 

глобалізаційних впливів та трансформаційних процесів системи публічного 

управління України. 
Основними завданнями навчальної дисципліни є: ознайомлення із 

загальними основними поняттями навчальної дисципліни; здійснення 

аналізу проблем формування системи управління національною безпекою; 
ознайомлення із основними нормативно-правовими актами, що 

регламентують суспільні відносини в сфері національної безпеки; 

ознайомлення із стратегіями управління національною безпекою в 

зарубіжних країнах; формування загальних уявлень щодо складових 

елементів національної безпеки в контексті глобалізації; оволодіння 

теоретичними знаннями та практичними навичками у сфері ефективності 

управління національною безпекою. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 Основна література: 

1. Закон України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 

року № 2469-VIII.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-

19#Text 

2.  Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня 

економічної безпеки України № 1277 від 29.10.2013 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME 131588.html. 

mailto:olena.reshota@lnu.edu.ua
https://financial.lnu.edu.ua/employee/reshota-olena-anatoliivna
https://financial.lnu.edu.ua/department/publichnoho-administruvannya-ta-upravlinnya-biznesom
https://financial.lnu.edu.ua/department/publichnoho-administruvannya-ta-upravlinnya-biznesom
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME%20131588.html


3. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 

січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України: Указ 

Президента України від 15.03.2016 № 96/2016 URL: 

www.president.gov.ua/documents/962016-19836. 

4. Національна безпека: світоглядні та теоретико-методологічні засади : 

монографія / за заг. ред. О. П. Дзьобаня. – Харків : Право, 2021. – 776 

с. 

5. Публічне управління та національна безпека : монографія / А. М. 

Михненко, Н. М. Грущинська, Ю. В. Нестеряк, Я. Ф. Жовнірчик, І. І. 

Дейнега, В. П. Приходько, М. Л. Ніжніков, Е. М. Макаренко, О. В. 

Поліщук, І. В. Чібісова ; за ред. д-ра іст. наук, проф. А. М. Михненка 

і д-ра екон. наук, доц. Н. М. Грущинської. — Київ : НАУ, 2019. — 340 

с. 

6. Світова гібридна війна: український фронт: монографія /за заг. ред. 

В.П. Горбуліна. - К.: НІСД, 2017. - 496 с.  

7. Сучасний стан, проблеми і перспективи створення в Україні 

нафтового та енергетичного резервів: аналіт. доповідь / [Дудкін О. М., 

Мінєв А. Н., Міцай А. О. та ін.]; за заг. ред. Г. Л. Рябцева та О. М. 

Суходолі. - К.: НІСД, 2018. - 160 с.  

8. Ткачук Т.Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в умовах 

євроінтеграції України: правовий вимір: Монографія / Т.Ю. Ткачук. - 

К. : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. - 411 с.  

9. Антонов В. О. Конституційно-правові засади національної безпеки 

України: монографія/ В. О. Антонов; наук. ред. Ю.С. Шемшученко. 

Київ: ТАЛКОМ, 2017. 576 с. 

10. Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні: аналіт. 

доповідь / [Резнікова О.О., Місюра А.О., Дрьомов С.В., Войтовський 

К.Є.]; за заг. ред. О.О. Резнікової. - К.: НІСД, 2017. - 60 с.  

11. Варналій З.С. Національна безпека України: еволюція проблем 

внутрішньої політики: Вибр. наук. праці / За ред. З.С. Варналія . - К.: 

НІСД, 2016. - 528 с.  

12. Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем 

внутрішньої політики : Вибр. наук. праці / О. С. Власюк. – К. : НІСД, 

2016. – 528 с. 

13. Глобальна та національна безпека: підручник / авт. кол. :В..І. 

Абрамов, Г.П. Ситник, В.Ф. Смолянюк та ін. / за заг. ред. 

Г.П.Ситника. – Київ : НАДУ, 2016. – 784 с. 

14. Державна політика забезпечення національної безпеки України: 

основні напрямки та особливості здійснення. : монографія / 

Криштанович М.Ф., Пушак Я.Я., Флейчук М.І., Франчук В.І. – Львів 

: Сполом, 2020. – 418 с. 

15. Демографічна безпека України та напрями її регулювання: 

монографія / І.А.Цвігун. - Кам'янець-Подільський: Видавець ПП 

Зволейко Д.Г., 2013. - 400 с.  

16. Екологічна безпека України: Навчальний посібник / М. І. Хилько. - 

К., 2017. - 266 с.  

17. Економічна безпека в Україні: держави, фірми, особи: [навчальний 

посібник] / Н. Й. Реверчук, Я. М. Малик, І. І. Кульчицький, С. К. 

Реверчук. - Львів: ЛФМАУП, - 192 с.  

18. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення // 

З.С. Варанлій, Д. Д. Буркальцева, О. С. Саєнко. - Київ: Знання 

України, 2011. - 299 с.  

http://www.president.gov.ua/documents/962016-19836


19. Економічна безпека: навч. посіб. / З. С. Варналій [та ін.]; за ред. д-ра 

екон. наук, проф. З. С. Варналія / З. С. Варналій . - К.: Знання, 2009. - 

647 с.  

20. Ліпкан В. А. Національна безпека України: [навчальний посібник] / 

В. А. Ліпкан. [2-ге вид.]. - К.: КНТ, 2009. - 576 с.  

21. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої 

політики: Вибр. наук. праці / О. С. Власюк. - К.: НІСД, 2016. - 528 с.  

22. Забезпечення безперервності процесу управління у сфері 

національної безпеки / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://old2.niss.gov.Ua/content/articles/files/111AZ-governance-

continuity-1 1 2-928b5.pdf  

23. Загрози у сфері екологічної безпеки та їх вплив на стан національної 

безпеки (моніторинг реалізації стратегії національної безпеки) / 

[Електронний ресурс]. - Режим 

доступу:http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/Monitoring-Eco-

Ivaniuta-01d1c.pdf  

24. Загрози у сфері екологічної та техногенної безпеки та їх вплив на стан 

національної безпеки (моніторинг реалізації стратегії національної 

безпеки) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/111Eco-Threats-Ivaniuta-

2019-3040a.pdf  

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин практичних 

занять, 102 години самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

– сутність понять «національної безпеки держави», «національні 

інтереси», «матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності 

Українського народу»; «загроз національній безпеці»; «правова 

основа національної безпеки», «об’єкти національної безпеки», 

«небезпека», відмінності між ними та механізми їх впливу на різні 

складові національної безпеки;  

– види загроз національним інтересам і національній безпеці у різних 

сферах;  

– відповідно до виду загроз знати основні напрями державної політики 

з питань національної безпеки у відповідних сферах;  

– основні принципи забезпечення національної безпеки;  

– основні функції суб’єктів забезпечення національної безпеки;  

 

Вміти:  
– критично осмислювати проблемні питання розвитку глобалізованого 

світу та публічного управління процесами та відносинами у сфері 

національної безпеки; 

– дотримуватись принципів, процедур та алгоритму прийняття 

управлінських рішень у процесі публічного управління та 

адміністрування у сфері забезпечення національної безпеки; 

– виявляти, ставити та вирішувати прикладні проблеми і задачі у сфері 

вироблення публічної політики у сферах і міжнародної та європейської 

безпеки;  

– добирати необхідну та релевантну кількісну і якісну інформацію, робити 

обґрунтовані та неупереджені висновки щодо процесів євроатлантичної 

інтеграції на основі аналізу даних;  

– ідентифікувати, класифікувати та розробляти ієрархії загроз 

національним інтересам; 



– обґрунтовувати заходи адекватного реагування на загрози національній 

безпеці. 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути 

сформовані наступні компетентності: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів 

відповідної галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

 

Загальні компетентності: 

– здатність вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в 

сфері, відмінної від професійної. 

– здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності, 

бути ініціативним та креативним, генерувати та формулювати нові 

ідеї, обґрунтовувати їх доцільність. 

– здатність аналізувати та структурувати проблему та приймати 

оптимальні управлінські рішення на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів з діяльності організації. 

– здатність до спілкування з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).  

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 

Фахові компетентності: 

– здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів.  

– здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за 

якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани.  

– здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління.  

– здатність аналізувати у структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію.  

– здатність до управління організацією та організацією її безпеки.  

– здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного 

інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері 

управління фінансово-економічною безпекою.  

– здатність застосовувати інноваційні підходи у сфері управління 

фінансово-економічною безпекою  

 

Професійна компетентність, яка отримується студентами після 

вивчення навчальної дисципліни: 

– Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та 

реалізації управлінських рішень. 

Ключові слова Національна безпека, національні інтереси, загроза національній безпеці, 

національна безпека в публічному управлінні, економічна загроза, воєнна 

загроза, екологічна загроза, національна політика, тощо. 



Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Подано у формі СХЕМИ КУРСУ 

 

СХЕМА КУРСУ 

Ти

ж.  

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)  

Література. 

Ресурси в інтернеті 

Завда

ння, 

год 

Термін 

виконанн

я 

1 Тема 1. 

Загальнотеоретичні 

основи реалізації 

національної безпеки 

держави 

Активна 

лекція 

Дискусія 

Семінарське 

заняття 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,9,10,11,12,13,14,15,16] 

Інтернет-ресурси: 

1.Сервер Верховної Ради України: 

https://www.rada.gov.ua/ 

2.Кабінет Міністрів України –

https://www.kmu.gov.ua/  

3.Національний інститут стратегічних 

досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

4.Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua 

5.Сайт Президента України 

http://www.president.gov.ua 

6.Сайт Кабінету Міністрів України. 

https://www.kmu.gov.ua/control 

6.Портал Центру політико-правових 

реформ http://www.pravo.org.ua/ 

Л - 3 

П – 1 

С - 10 

Відповідн

о до 

розкладу 

2 Тема 2. 

Організаційно-

правове 

забезпечення 

національної безпеки 

в Україні 

 

Лекція 

Групова 

робота 

Дискусія 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,9,10,11,12,13,14,15,16] 

Інтернет-ресурси: 

1.Сервер Верховної Ради України: 

https://www.rada.gov.ua/ 

2.Кабінет Міністрів України –

https://www.kmu.gov.ua/  

3.Національний інститут стратегічних 

досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

4.Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua 

5.Сайт Президента України 

http://www.president.gov.ua 

6.Сайт Кабінету Міністрів України. 

https://www.kmu.gov.ua/control 

6.Портал Центру політико-правових 

реформ http://www.pravo.org.ua/ 

Л - 3 

П – 1 

С - 10 

Відповідн

о до 

розкладу 

3 Тема 3. Національні 

інтереси та загрози 

безпеки в 

публічному 

управлінні 

  

Активна 

лекція 

Дискусія 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,9,10,11,12,13,14,15,16] 

Інтернет-ресурси: 

1.Сервер Верховної Ради України: 

https://www.rada.gov.ua/ 

2.Кабінет Міністрів України –

https://www.kmu.gov.ua/  

3.Національний інститут стратегічних 

Л - 3 

П – 1 

С - 10 

Відповідн

о до 

розкладу 

https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/control
http://www.pravo.org.ua/
https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/control
http://www.pravo.org.ua/
https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/


досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

4.Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua 

5.Сайт Президента України 

http://www.president.gov.ua 

6.Сайт Кабінету Міністрів України. 

https://www.kmu.gov.ua/control 

6.Портал Центру політико-правових 

реформ http://www.pravo.org.ua/ 

4 Тема 4. Публічне 

управління у сфері 

забезпечення 

національної безпеки  

Активна 

лекція 

Дискусія 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,9,10,11,12,13,14,15,16] 

Інтернет-ресурси: 

1.Сервер Верховної Ради України: 

https://www.rada.gov.ua/ 

2.Кабінет Міністрів України –

https://www.kmu.gov.ua/  

3.Національний інститут стратегічних 

досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

4.Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua 

5.Сайт Президента України 

http://www.president.gov.ua 

6.Сайт Кабінету Міністрів України. 

https://www.kmu.gov.ua/control 

6.Портал Центру політико-правових 

реформ http://www.pravo.org.ua/ 

Л - 3 

П – 1 

С - 10 

Відповідн

о до 

розкладу 

5 Тема 5. Система 

загроз економічній 

безпеці держави 

Активна 

лекція 

Дискусія 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,9,10,11,12,13,14,15,16] 

Інтернет-ресурси: 

1.Сервер Верховної Ради України: 

https://www.rada.gov.ua/ 

2.Кабінет Міністрів України –

https://www.kmu.gov.ua/  

3.Національний інститут стратегічних 

досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

4.Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua 

5.Сайт Президента України 

http://www.president.gov.ua 

6.Сайт Кабінету Міністрів України. 

https://www.kmu.gov.ua/control 

6.Портал Центру політико-правових 

реформ http://www.pravo.org.ua/ 

Л - 3 

П – 2 

С - 10 

Відповідн

о до 

розкладу 

6 Тема 6. Проблеми 

забезпечення 

інформаційної 

безпеки України та 

шляхи їх подолання. 

Активна 

лекція 

Дискусія 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,9,10,11,12,13,14,15,16] 

Інтернет-ресурси: 

1.Сервер Верховної Ради України: 

https://www.rada.gov.ua/ 

2.Кабінет Міністрів України –

https://www.kmu.gov.ua/  

3.Національний інститут стратегічних 

Л - 3  

П – 2 

С - 10 

Відповідн

о до 

розкладу 

http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/control
http://www.pravo.org.ua/
https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/control
http://www.pravo.org.ua/
https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/control
http://www.pravo.org.ua/
https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/


досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

4.Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua 

5.Сайт Президента України 

http://www.president.gov.ua 

6.Сайт Кабінету Міністрів України. 

https://www.kmu.gov.ua/control 

6.Портал Центру політико-правових 

реформ http://www.pravo.org.ua/ 

7. Тема 7. Забезпечення 

геополітичної та 

зовнішньополітичної 

безпеки України 

Активна 

лекція 

Дискусія 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,9,10,11,12,13,14,15,16] 

Інтернет-ресурси: 

1.Сервер Верховної Ради України: 

https://www.rada.gov.ua/ 

2.Кабінет Міністрів України –

https://www.kmu.gov.ua/  

3.Національний інститут стратегічних 

досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

4.Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua 

5.Сайт Президента України 

http://www.president.gov.ua 

6.Сайт Кабінету Міністрів України. 

https://www.kmu.gov.ua/control 

6.Портал Центру політико-правових 

реформ http://www.pravo.org.ua/ 

Л - 3 

П – 2  

С - 10 

Відповідн

о до 

розкладу 

8. Тема 8. Екологічна 

безпека України 

Активна 

лекція 

Дискусія 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,9,10,11,12,13,14,15,16] 

Інтернет-ресурси: 

1.Сервер Верховної Ради України: 

https://www.rada.gov.ua/ 

2.Кабінет Міністрів України –

https://www.kmu.gov.ua/  

3.Національний інститут стратегічних 

досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

4.Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua 

5.Сайт Президента України 

http://www.president.gov.ua 

6.Сайт Кабінету Міністрів України. 

https://www.kmu.gov.ua/control 

6.Портал Центру політико-правових 

реформ http://www.pravo.org.ua/ 

Л - 3  

П – 2 

С - 10 

Відповідн

о до 

розкладу 

9. Тема 9. Особливості 

забезпечення 

військової безпеки 

України 

Активна 

лекція 

Дискусія 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,9,10,11,12,13,14,15,16] 

Інтернет-ресурси: 

1.Сервер Верховної Ради України: 

https://www.rada.gov.ua/ 

2.Кабінет Міністрів України –

https://www.kmu.gov.ua/  

3.Національний інститут стратегічних 

Л – 4 

П – 2 

С - 10 

Відповідн

о до 

розкладу 

http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/control
http://www.pravo.org.ua/
https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/control
http://www.pravo.org.ua/
https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/control
http://www.pravo.org.ua/
https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/


досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

4.Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua 

5.Сайт Президента України 

http://www.president.gov.ua 

6.Сайт Кабінету Міністрів України. 

https://www.kmu.gov.ua/control 

6.Портал Центру політико-правових 

реформ http://www.pravo.org.ua/ 

10. Тема 10. Реалізація 

національної безпеки 

в публічному 

управлінні: 

зарубіжний досвід 

Активна 

лекція 

Дискусія 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,9,10,11,12,13,14,15,16] 

Інтернет-ресурси: 

1.Сервер Верховної Ради України: 

https://www.rada.gov.ua/ 

2.Кабінет Міністрів України –

https://www.kmu.gov.ua/  

3.Національний інститут стратегічних 

досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

4.Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua 

5.Сайт Президента України 

http://www.president.gov.ua 

6.Сайт Кабінету Міністрів України. 

https://www.kmu.gov.ua/control 

6.Портал Центру політико-правових 

реформ http://www.pravo.org.ua/ 

Л - 4 

П – 2 

С - 12 

Відповідн

о до 

розкладу 

 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік в кінці семестру  

письмовий 

Пререквізити Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до фаху. 

Теорія та історія управління», «Теорія та практика публічного 

управління» та передує вивченню дисциплін "Комунікативний 

менеджмент", "Комунікації в публічному адмініструванні", 

"Організаційна поведінка", "Організація управління корпоративним 

сектором" та інших. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Презентація, лекції, відеолекції, колаборативне навчання (форми – 

групові проекти, спільні розробки і т. д.) проектно-орієнтоване 

навчання, дискусія, кейс-методи. 

 

Необхідне обладнання Мультимедійні засоби, ПК, онлайн-засоби, платформа Microsoft 

Teams. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням: 

- робота на лекційних заняттях, практичні/самостійні, підготовка 

презентацій, проектів тощо : максимальна кількість балів 35 

- контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів 10  

- індивідуальне науково-дослідне завдання студента: максимальна 

кількість балів 10  

- залік: максимальна кількість балів 30 

- додаткові бали: (за написання тез доповідей, наукової статті, участі 

у діяльності наукового гуртка, участі у заходах формальної та 

http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/control
http://www.pravo.org.ua/
https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/control
http://www.pravo.org.ua/


неформальної освіти, наукових семінарах, круглих столах тощо) 

максимальна кількість балів 15  

 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Остаточною оцінкою з дисципліни за семестр є підсумкова 

семестрова оцінка, що складається з балів поточного контролю. 

Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за всіма 

видами аудиторної роботи (лекції, практичні роботи/семінарські 

заняття) та відображає поточні навчальні досягнення студентів в 

освоєнні програмного матеріалу дисципліни. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення практичних занять/семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Його інструментами є опитування, 

виступи на практичних роботах/семінарських заняттях, дискусії, 

обговорення і поточне експрес-тестування. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (ІНДЗ, вирішення кейсу).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 

їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання 

і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку. 1. Сутність національної безпеки держави та характеристика її 

складників. Об’єкти та суб’єкти національної безпеки України.  

2. Принципи забезпечення національної безпеки.  



3. Система забезпечення національної безпеки. 

4.  Глобальні загрози національній безпеці України.  

5. Стратегічні виклики національній безпеці України. 

6.  Національні інтереси України. Пріоритети національних 

інтересів України. 

7.  Характеристика системи управління національною безпекою 

України. Органи управління національною безпекою України. 

8. Екологічна безпека: поняття та інструментарій дослідження.  

9. Чинники, що впливають на рівень забезпечення екологічної 

безпеки 

10. Екологічні закони. Головні принципи екологічної безпеки.  

11. Загрози екологічній безпеці. Загрози екологічній безпеці на 

національному та світовому рівнях.  

12. Оцінка сучасного стану екологічної безпеки екосистем України 

13. Біобезпека в Україні. Ризики з генетично модифікованими 

продуктами. 

14.  Основні напрями державної політики щодо нейтралізації загроз 

екологічній безпеці України. 

15.  Національні інтереси України в екологічній сфері. 

16. Поняття та зміст політичної безпеки. Види політичної безпеки. 

17.  Сучасні загрози політичній безпеці. Ризики, що мають місце в 

політичній діяльності.  

18. Система забезпечення політичної безпеки. Принципи 

забезпечення політичної безпеки. 

19.  Пріоритетні напрями забезпечення політичної безпеки. 

Стратегія забезпечення політичної безпеки. 

20. Сутність воєнної безпеки. Воєнна безпека у системі 

національної безпеки України: ознаки. 

21.  Виклики та загрози воєнній безпеці України. Гібридні загрози 

воєнній безпеці України. 

22.  Нормативно-правове забезпечення воєнної безпеки. Військове 

законодавство та інші джерела військового права.  

23. Військова правоохоронна система і військове правосуддя: 

інституційно-правове забезпечення воєнної безпеки.  

24. Стратегії воєнної безпеки. Проблеми досягнення миру в Україні.  

25. Можливі заходи зміцнення воєнної безпеки України. 

26. Концептуальні засади інформаційної безпеки як об’єкта 

наукового пізнання. 

27. Категорійно-понятійна система інформаційної безпеки.  

28. Правове забезпечення системи інформаційної безпеки держави. 

29. Методи забезпечення інформаційної безпеки. 

30. Внутрішні та зовнішні загрози інформаційній безпеці України. 

Виявлення та нейтралізація загроз інформаційній безпеці 

України. 

31. Міжнародний досвід правового забезпечення інформаційної 

безпеки держави.  

32. Кібербезпека та кіберзагрози. Кібербезпека в умовах 

розгортання четвертої промислової революції : виклики та 

можливості для України.  

33. Сутність і зміст економічної безпеки.  



34. Характерні особливості економічної безпеки. Основні складові 

економічної безпеки держави та їх характеристика.  

35. Загрози, ризики, виклики економічній безпеці. Зовнішні та 

внутрішні загрози економічній безпеці України.  

36. Національні економічні інтереси. Інституційні засади 

забезпечення економічної безпеки.  

37. Система забезпечення економічної безпеки. Позитивні та 

негативні тенденції економічних процесів в Україні.  

38. Заходи зміцнення економічної безпеки. 

39. Стратегія національної безпеки США.  

40. Політика національної безпеки Німеччини.  

41. Політика національної безпеки Франції. 

42.  Державна стратегія національної безпеки Японії.  

43. Основні загрози національній безпеці зарубіжних країн. Заходи 

щодо підвищення рівня національної безпеки зарубіжних країн.  

44. Напрями зміцнення національної безпеки України із 

використанням зарубіжного досвіду.  

45. Особливості забезпечення національної безпеки в країнах ЄС. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 

 


