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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань,
спеціальність, освітньо-
кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання
Кількість кредитів  –5.

Загальна кількість годин – 150. 

Статус дисципліни – нормативна 
Шифр дисципліни – ПП 15.2.04

Тижневих годин для денної форми 
навчання:
аудиторних – .
самостійної роботи студента – .

Галузь знань – 
28 Публічне управління 

Спеціальність – 
281 Публічне управління та 
адміністрування 

Освітня кваліфікація –
магістр з публічного

управління та
адміністрування

Нормативна

Рік підготовки:
1-й;

10 сем.
Лекції

26
Семінарські заняття

20
Самостійна робота

104
Індивідуальні завдання:

год.
-
Вид контролю

Іспит 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної  дисципліни є формування у здобувачів  вищої  освіти глибоких
теоретичних  знань,  а  також  і  практичних  умінь  і  навичок  з  обґрунтування  державно-
управлінських  рішень  щодо  механізмів  формування  та  реалізації  державної  політики  з
питань забезпечення національної безпеки.

Завдання навчальної дисципліни:
 ознайомити  студентів  з  сучасним  станом  державної  політики  забезпечення

реалізації  національних  інтересів,  концептуальними  підходами  щодо  формування  та
функціонування системи державного управління національною безпекою;

 навчити  студентів  проводити  аналіз,  об’єктивізацію  та  активізацію  державної
політики забезпечення національної безпеки у її визначальних сферах;

 ознайомити  студентів  із  зовнішніми  та  внутрішніми  чинниками  впливу  на
механізми формування і реалізації державної політики з питань національної безпеки;

 навчити  студентів  формувати  та  практично  застосувати  механізми  державного
управління забезпеченням національної безпеки;

 ознайомити  студентів  з  основами  чинного  законодавства  у  сфері  забезпечення
цивільного контролю над сектором безпеки.

Результати  навчання з  дисципліни  “Політика  національної  безпеки:  механізми
формування та реалізації” полягатимуть у тому, що здобувач вищої освіти повинен:

а) знати:
 системні аспекти основ національної безпеки;
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 методологічні основи державного управління національною безпекою;
  концептуальні  засади  аналізу  та  розробки  державної  політики  забезпечення

національної безпеки; 
 основні механізми впровадження, оцінювання та здійснення державної політики

з питань національної безпеки; 
 організаційно-правові  основи  функціонування  системи  державного управління

національною безпекою;
 основні  принципи  та  особливості  демократичного  цивільного  контролю  над

Воєнною організацією держави та правоохоронними органами;
 основи  антикризового  стратегічного  управління  у  сфері  забезпечення

національної безпеки.

б) уміти:
 здійснювати комплексний аналіз проблем забезпечення безпеки;
 аналізувати  факти,  події,  політико-правові  документи,  концепції,  доктрини,

стратегії, програми, плани, бюджети, що визначають розвиток сектору безпеки;
 здійснювати  аналіз  та  систематизувати  чинники,  які  здійснюють  вплив  на

формування та функціонування системи державного управління національною безпекою;
 здійснювати  аналіз  національних  інтересів  та  загроз  щодо  їх  реалізації  та

будувати їх ієрархію (визначати пріоритетність);
 оцінювати ефективність конкретних механізмів реалізації політики національної

безпеки держави.

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма Заочна форма

усього у тому числі усьог
о 

у тому числі
л с ла

б
інд с.р. л с лаб інд с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади державної політики з питань національної безпеки
Тема 1. Основні 
поняття та категорії 
національної безпеки 16 2 2 12
Тема 2. Основні 
тенденції формування
та розвитку систем 
безпеки 16 2 2 12
Тема 3. Ціннісна 
складова в 
державному 
управлінні з питань 
національної безпеки 18 4 2 12
Тема 4. 
Концептуальні засади
державного 
управління 
національною 
безпекою 20 4 2 14
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Разом за змістовим 
модулем 1 70 12 8 50

Змістовий модуль 2. Механізми формування та реалізації державної політики з питань
національної безпеки

Тема 1. Правові та 
інституційні засади 
розробки державної 
політики 
національної безпеки 18 4 4 14
Тема 2. 
Демократичний 
цивільний контроль 
за сферою безпеки та 
механізми 
впровадження 
державної політики 
національної безпеки 16 4 2 14
Тема 3. 
Організаційно-
правові засади 
стратегічного 
планування 
забезпечення 
національної безпеки 14 4 4 14
Тема 4. Механізми 
розробки стратегії 
національної безпеки 16 2 2 12
Разом за змістовим 
модулем 2 80 14 12 54
Усього годин 150 26 20 104

4. Методи навчання

Методи  навчання  –  це  форми  взаємодії  між  викладачем  і  тим,  хто  навчається
(студентом), під час яких відбувається передача та засвоєння знань, умінь і навичок. З боку
викладача  –  це  різноманітні  спроби,  які  допомагають  студентам  засвоїти  програмний
матеріал, сприяють активізації навчального процесу. З боку осіб, що навчаються (здобувачів
відповідного освітнього ступеня), – це набуття професійних компетентностей (знань, умінь
та навичок). 

Навчальний процес з вивчення дисципліни “Політика національної безпеки: механізми
формування та реалізації” передбачає такі форми та методи навчання:

Лекція – основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння
теоретичного  матеріалу  згідно  тематичного  плану  дисципліни.  Студентам  під  час  лекцій
може роздаватися окремий друкований матеріал, виділяються головні висновки з питань, що
розглядаються.  При  читанні  лекцій  студентам  даються  питання  для  самостійного
обмірковування. Студенти здійснюють коментарі самостійно або за участю викладача. 

Семінари-дискусії  передбачають  обмін  думками  і  поглядами  учасників  з  приводу
даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання,
виробляють  вміння  формулювати  думки  й  висловлювати  їх,  вчать  оцінювати  пропозиції
інших людей, критично підходити до власних поглядів. 

5



Робота  в малих групах  дає  змогу структурувати  семінарські  заняття  за  формою і
змістом,  створює  можливості  для  участі  кожного  студента  в  роботі  за  темою  заняття,
забезпечує формування особистісних якостей та досвіду спілкування. 

Мозкові атаки  – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого полягає в
тому,  щоб  висловити  якомога  більшу  кількість  ідей  за  дуже  обмежений  проміжок  часу,
обговорити і здійснити їх аналіз та синтез 

Кейс-метод  –  розгляд,  аналіз  конкретних  проблемних  ситуацій,  який  дає  змогу
наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності. 

Презентації  – виступи  перед аудиторією,  що використовуються  для представлення
певних досягнень,  результатів  роботи  групи,  звіту про виконання  індивідуальних  завдань
тощо. 

Консультації – форма навчального заняття,  при якій студент отримує  відповіді  від
викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів
їх практичного застосування. Проводяться індивідуальні та групові консультації.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом
у  час,  вільний  від  обов`язкових  навчальних  занять. Зміст  самостійної  роботи  студента
визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та
вказівками  викладача  та  забезпечується  системою  навчально-методичних  засобів,
передбачених  для  вивчення  конкретної  навчальної  дисципліни:  підручник,  навчальні  та
методичні посібники, конспект лекцій викладача тощо.

5. Методи контролю

В  межах  опанування  студентами  навчального  матеріалу  з  дисципліни  “Політика
національної безпеки: механізми формування та реалізації” передбачено три види контролю:
поточний, підсумковий та семестровий/академічний.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на
меті перевірку рівня підготовленості студентів до виконання конкретної роботи з теми, що
вивчається.  При  поточному  контролі  оцінюється:  активність  роботи  студентів  на
семінарських заняттях, якість представлених ними на обговорення в групі наукових та інших
інформаційно-довідкових повідомлень, якість виконання індивідуальних завдань (рефератів).

Підсумковий  контроль –  це  накопичена  студентом  сума  балів  за  результатами
вивчення  усіх  тем дисципліни  “Політика національної  безпеки:  механізми формування  та
реалізації”.

Семестровий (академічний) контроль передбачає проведення іспиту, під час якого
студенту виставляється остаточна оцінка за навчальну дисципліну, яка виводиться із суми
балів за результатами підсумкового контролю та складання іспиту.

Академічні успіхи студента оцінюються за бально-рейтинговою шкалою (максимальна
кількість  –  100  балів),  що  прийнята  в  Державному  університеті  телекомунікацій,  з
обов`язковим переведенням кількості балів в оцінки за національною шкалою та за шкалою
ECTS (див.: табл. 1). 

Табл. 1
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

91 – 100 А відмінно  

зараховано
81-90 В добре 
71-80 С
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61-70 D
задовільно 

51-60 Е 

31-50 FX
незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з
можливістю повторного

складання

0-30 F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

6. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне навчання та самостійна робота
СумаЗмістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 Іспит

Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4

30 1009 9 9 9 9 9 9 7

7. Методичне забезпечення

До  складу  навчально-методичного  комплексу  дисципліни  “Політика  національної
безпеки: механізми формування та реалізації” входить:

- робоча програма навчальної дисципліни;
- програма навчальної дисципліни;
- лекційні матеріали;
- плани семінарських занять;
- теми рефератів;
- питання для проведення іспиту;
- методичні рекомендації до семінарських занять.

8. Рекомендована література

Базова
1. Атаманчук  Г.  В.  Теория  государственного  управления  :  курс  лекций  /

Г. В. Атаманчук. – 4-е изд. , стер. – М. : Омега-Л, 2006. – 578 с. 
2. Богданович  В.Ю.,  Єжеєв  М.Ф.  Геополітика  і  національна  безпека:  Навчальний

посібник: У 2 ч.: Основи геополітики. – К: Вид-во НАДУ, 2005. – Ч І. – 100 с. 
3. Богданович  В.Ю.,  Семенченко  А.І.  та  ін.  Теоретико-методологічні  засади

забезпечення національної безпеки держави у її визначальних сферах: Монографія. – К.: Вид-
во “КИЙ”, 2007. -370 с.

4. Геополітика  і  національна  безпека  Словник  термінів  /  Уклад.:  Ситник  Г.П.,
Богданович В.Ю., Єжеєв М.Ф. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 232 с.

5. Горбулін  В.П.,  Качинський  А.Б.  Системно-концептуальні  засади  стратегії
національної  безпеки України: Монографія.  – К.: ДП “НВЦ “Євроатлантиінформ”,  2007. –
592 с.

6. Государственное  управление  в  сфере  национальной  безопасности:  словарь-
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