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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 

Таблиця 1. Опис навчальної дисципліни «Політика національної 
безпеки» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування» 
освітнього ступеня магістр з публічного управління та 
адміністрування 

 
Опис навчальної дисципліни 

Місце в структурно-логічній схемі підготовки 
- постреквізити (Postrequisite) (навчальні дисципліни, які є 

базовими для вивчення даної навчальної дисципліни): 
«Теорія держави і права», «Юридична деонтологія», 
«Філософія права», «Кримінальне право»; 

- пререквізити (Prerequisite) (навчальні дисципліни, для яких 
дана навчальна дисципліна є базовою): «Конституційне 
право України», «Адміністративне право», «Публічна 
служба», «Стратегічне планування в публічному 
адмініструванні». 

Мова викладання – українська. 

Статус дисципліни – обов’язкова. 

Курс/семестр вивчення дисципліни – 1 курс, 1 семестр (1-й семестр 
5-го року навчання). 
Кількість кредитів ЄКТС/кількість модулів – 3 кредити ЄКТС, 2 – 
модулі. 
Денна форма навчання: кількість годин: – загальна кількість: 1 
семестр – 90 год., 2 семестр – 

– лекції: 1 семестр – 18 год., 2 семестр – 

– семінарські заняття: 1 семестр – 14 год., 2 семестр – 

– самостійна робота: 1 семестр – 58 год., 2 семестри – 

– вид підсумкового контролю: 1 семестр – ПМК (залік), 2 семестр – 

Заочна форма навчання: кількість годин: 1 семестр – 4 год.,  
2 семестр – 86 год. 
– лекції: 1 семестр – 4 год., 2 семестр – 2 год. 

– семінарські заняття: 1 семестр – , 2 семестр – 6 год. 

– самостійна робота: 1 семестр – , 2 семестр – 78 год. 

– вид підсумкового контролю: 1 семестр – , 2 семестр – ПМК (залік) 
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Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

 

Метою дисципліни є ознайомлення студентів із основними 

теоретичними положеннями політики національної безпеки та 

нормативно-правовими актами, що регламентують суспільні 

відносини в цій сфері; сформування повного й системного уявлення 

про національну безпеку та її структуру; формування глибоких знань і 

практичних умінь щодо розробки та управління системою 

національної безпеки України; ознайомлення магістрів з 

особливостями, принципами, задачами та методами публічного 

управління у сфері національної безпеки. 

Завданнями навчальної дисципліни є оволодіння теоретичними 

знаннями з питань публічного адміністрування в сфері національної 

безпеки; формування у студентів комплексного уявлення про основні 

цілі, завдання та ключові напрямки державної політики України в 

сфері національної безпеки, вмінь і навичок самостійного пошуку 

шляхів її реалізації з метою забезпечення національних інтересів і 

безпеки держави, суспільства та окремих громадян. 

 

Таблиця 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 
 

№ 

з/п 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності 

1.  Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

(ЗК 1). 

Знати теоретичні та 

прикладні засади вироблення 

й аналізу публічної політики, 

основ та технологій 

прийняття управлінських 

рішень (РН 1). 

2.  Здатність приймати 

обґрунтовані рішення та 

використовувати сучасні 

комунікаційні технології 

(ЗК 5). 

Представляти органи 

публічного управління й інші 

організації публічної сфери 

та презентувати для фахівців 

і широкого загалу результати 

їх діяльності (РН 10). 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

3.  Здатність налагоджувати Уміти здійснювати 
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№ 

з/п 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

соціальну взаємодію, 

співробітництво, 

попереджати та розв’язувати 

конфлікти (СК 1). 

ефективну комунікацію, 

аргументувати свою позицію, 

використовувати сучасні 

інформаційні та 

комунікаційні технології у 

сфері публічного управління 

та адміністрування на засадах 

соціальної відповідальності, 

правових та етичних норм 

(РН 8). 

4.  Здатність здійснювати 

професійну діяльність з 

урахуванням потреб 

забезпечення національної 

безпеки України (СК 6). 

Знати основні засади 

національної безпеки та 

уміти попереджати й 

нейтралізувати виклики і 

загрози національним 

інтересам України в межах 

своєї професійної 

компетенції (РН 3). 

5.  Здатність розробляти 

стратегічні документи 

розвитку соціально-

економічних систем на 

вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях 

(СК 8). 

Уміти розробляти 

національні/регіональні 

програмні документи щодо 

розвитку публічного 

управління, використовуючи 

системний аналіз і 

комплексний підхід, а також 

методи командної роботи 

(РН 7). 
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Програма навчальної дисципліни «Політика національної безпеки» 

укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма 

«Публічне адміністрування», затвердженої наказом по університету 

від 20 лютого 2019 року № 36-Н. 
 

ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1. Теоретичні основи національної безпеки 

 

Тема 1. Національна безпека України: основні категорії та 

поняття 

Національна безпека і безпекова політика. Політика національної 

безпеки: поняття, структура, принципи формування. Основні причини 

формування політики національної безпеки. Мета та головні завдання 

політики національної безпеки. Шляхи реалізації політики 

національної безпеки. 

Суспільні відносини у сфері національної безпеки як об’єкт права; 

предмет та методи дослідження. Національна безпека як правова 

категорія. Генезис загальної теорії національної безпеки. Становлення 

та розвиток правових засад національної безпеки. 

Поняття та зміст системи національної безпеки. Структура системи 

національної безпеки та її характеристика. Складові системи 

національної безпеки. 

Інтереси суспільства, функції держави, права, свободи та обов’язки 

людини і громадянина у сфері національної безпеки. Правові основи 

захисту прав і безпеки людини та громадянина. Співвідношення прав 

суспільства на безпеку та прав людини і громадянина. 

Проблеми правового визначення пріоритетів національних 

інтересів. Принципи забезпечення захисту життєво важливих інтересів 

людини і громадянина, суспільства і держави від зовнішніх та 

внутрішніх загроз національній безпеці України. 

 

Тема 2. Система забезпечення національної безпеки 

Становлення і розвиток системи забезпечення національної 

безпеки. Об’єкти та суб’єкти забезпечення національної безпеки. 

Принципи системи забезпечення національної безпеки та їх 

характеристика. 
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Формування та реалізація державної політики з питань 

національної безпеки. Становлення і розвиток системи державного 

управління у сфері національної безпеки, стратегія і тактика 

забезпечення національної безпеки. Роль держави і права у 

забезпеченні національної безпеки. Протидія міжнародному 

тероризму як фактор забезпечення національної безпеки. 

Теоретико-правові та прикладні проблеми становлення й розвитку 

державних і недержавних суб’єктів сектору безпеки, їх правовий 

статус, функції та компетенція, координація діяльності та організація 

взаємодії. 

Застосування сил і засобів забезпечення національної безпеки. 

Правове регулювання комплексного кадрового, інформаційного та 

інших видів ресурсного забезпечення діяльності суб’єктів 

забезпечення національної безпеки. 

Зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на систему 

забезпечення національної безпеки. Основні напрями підвищення 

ефективності системи забезпечення національної безпеки. 

 

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення національної 

безпеки 

Поняття та зміст нормативно-правового забезпечення національної 

безпеки. Система нормативно-правового забезпечення національної 

безпеки. Два рівні нормативної бази, якою керується система 

забезпечення національної безпеки. Загальна характеристика Закону 

України «Про національну безпеку України». Нормотворчість в 

системі забезпечення національної безпеки: її цілі та завдання. 

Стратегія національної безпеки України в сучасних умовах: 

завдання та проблеми реалізації. Гарантії забезпечення національної 

безпеки. 

 

Тема 4. Сучасний стан та загрози національній безпеці 

Національна безпека України в сучасних умовах: ризики та 

фактори впливу. Оцінка стану забезпеченості національної безпеки 

України. Вплив соціально-економічних, інформаційних та політичних 

чинників на забезпечення національної безпеки. 

Сучасна ситуація в сфері забезпечення національної безпеки, 

пріоритетні завдання. Виклики та загрози національній безпеці. 

Стратегія національної безпеки України. Публічне управління в сфері 

національної безпеки. Шляхи вдосконалення системи національної 

безпеки. Стратегічні завдання держави у сфері національної безпеки. 
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Захист конституційних прав людини та гарантування її особистої 

безпеки в умовах сучасних викликів та загроз. 

 

Тема 5. Публічне адміністрування у сфері національної безпеки 

Національна безпека як об’єкт публічного адміністрування. 

Поняття публічного управління у сфері національної безпеки. 

Публічне управління у сфері національної безпеки: суб’єкти та 

характеристика їх основних функцій. Принципи публічного 

управління у сфері національної безпеки. 

Теоретичні та правові засади публічного адміністрування 

національно-безпековою сферою. Поняття та зміст правової категорії 

«національно-безпекова сфера». Стан наукових досліджень 

публічного адміністрування у сфері національної безпеки. Публічне 

адміністрування у сфері національної безпеки як об’єкт законодавчого 

регулювання. Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність 

суб’єктів публічного управління у сфері національної безпеки. 

Державне управління у сфері національної безпеки. Мета 

державного управління у сфері національної безпеки. Організація та 

особливості державного управління у сфері національної безпеки. 

Державне управління національною безпекою: суб’єкти, об’єкти, 

функції та критерії ефективності. Загальна система суб'єктів 

гарантування національної безпеки. Механізм гарантування 

національної безпеки України. 

 

Тема 6. Національна та міжнародна безпека: сутність, 

типологія, пріоритети 

Національні інтереси, конфлікти і міжнародна взаємодія у політиці. 

Міжнародна безпека, основні загрози міжнародній безпеці. 

Вплив міжнародної обстановки на Україну. Досвід правового 

регулювання у сфері національної безпеки країн-членів 

Європейського Союзу та інших іноземних держав. 

Правові основи становлення і розвитку систем колективної та 

міжнародної безпеки. Правовий статус міжнародних організацій в 

галузі безпеки за участі України; їх завдання, компетенція, форми та 

методи діяльності. 

Адаптація національного законодавства у сфері національної 

безпеки до правових стандартів країн-членів Європейського Союзу та 

Організації Північноатлантичного договору. 

 

Модуль 2. Система національної безпеки 
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Тема 7. Економічна безпека 

Поняття, сутність та зміст економічної безпеки. Характерні  

особливості економічної безпеки. Виклики, ризики, загрози 

економічній безпеці. Характеристика сучасних загроз економічній 

безпеці. 

Система забезпечення економічної безпеки. Пріоритетні напрями 

та заходи забезпечення економічної безпеки. 

Продовольча безпека як різновид економічної та складова 

соціальної безпеки. Сутність та структура продовольчої безпеки 

держави. Система національних інтересів у продовольчій сфері. 

Особливості розвитку та шляхи забезпечення продовольчої безпеки 

України. 

Енергетична безпека України як одна з найважливіших складових 

національної безпеки країни. Основні загрози енергетичній безпеці 

України, їх класифікація. Система індикаторів енергетичної безпеки 

України. 

 

Тема 8. Інформаційна безпека 

Пріоритети державної політики в інформаційній сфері: 

забезпечення інформаційної безпеки; захисту і розвитку 

інформаційного простору України, конституційного права громадян 

на інформацію. 

Поняття та зміст інформаційної безпеки. Громадянин, суспільство, 

держава як головні об’єкти інформаційної безпеки. 

Поняття та характеристика національного інформаційного 

простору України як відкритої системи. Структурно-функціональні 

властивості національного інформаційного простору та зовнішнього і 

внутрішнього його середовища. Національна інформаційна могутність 

держави як засіб реалізації її національних інтересів. 

Безпека масової інформаційної сфери як різновид національної 

інформаційної безпеки. Поняття засобів масової інформації та основні 

складові їх системи. Друковані засоби масової інформації та 

інформаційний простір України. Електронні засоби масової 

інформації та національний інформаційний простір України. 

Інформаційні агентства України. 

Характеристика загроз інформаційній безпеці системи державного 

управління. Теоретичні аспекти формування та функціонування 

системи забезпечення інформаційної безпеки України. Система 

забезпечення інформаційної безпеки України: складові елементи та 

організаційно-правові засади її функціонування. Основні принципи 
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забезпечення національної інформаційної безпеки. Сутність, головні 

напрями та способи державної інформаційної політики в Україні. 

 

Тема 9. Науково-технологічна безпека 

Поняття науково-технологічної безпеки, її системна сутність та 

структурні рівні. Науково-технологічна безпека в системі 

національної безпеки держави. Об’єкти та суб’єкти науково-

технологічної безпеки держави. 

Вступ сучасної цивілізації у постіндустріальну епоху. Місце та 

роль науки і технологій в житті сучасного суспільства. Освіта і наука 

України: її сучасний стан і тенденції розвитку. Практична реалізація 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки. 

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021 – 2031 роки: 

основні пропозиції, рекомендації. 

Система забезпечення науково-технологічної безпеки. Критерії 

науково-технологічної безпеки. Індикатори та порогові рівні науково-

технологічної безпеки. 

 

Тема 10. Воєнна безпека 

Поняття «воєнна безпека» та його сутність. Різниця між поняттями 

«воєнна безпека» та «військова безпека». Воєнна безпека в системі 

національної безпеки. Правові засади забезпечення воєнної безпеки 

України. Нормативно-правове забезпечення воєнної безпеки. 

Виклики та загрози воєнній безпеці України. Основні загрози 

воєнній безпеці України. Обороноздатність як фактор національної 

безпеки. 

Система воєнної безпеки України, умови її формування. Складові 

системи воєнної безпеки та їх призначення. Мета і напрями 

забезпечення воєнної безпеки держави. Перспективи розвитку та 

шляхи вдосконалення системи воєнної безпеки. 

Основні напрями державної політики у воєнній сфері національної 

безпеки. Проблеми воєнної безпеки в сучасній Україні. Важливість 

питань національної безпеки у більшості країн світу. Стан воєнної 

безпеки як складова національної безпеки. Заходи зі зміцнення 

воєнної безпеки України. 

 

Тема 11. Соціальна безпека 

Поняття соціальної безпеки держави, її системна сутність та 

структурні рівні. Основні чинники соціальної безпеки. Соціальна 

безпека в системі національної безпеки держави. Об’єкти та суб’єкти 
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соціальної безпеки держави. Соціальна структура і політика в 

контексті забезпечення національної безпеки держави. 

Суть соціальної структури суспільства як основи політичного 

життя та національної безпеки держави. Великі соціальні групи як 

суб’єкти національної безпеки держави. Нація та держава як суб’єкти 

національної безпеки держави. Національні відносини в 

багатонаціональних державах як індикатор стану національної 

безпеки держави. Етнополітика як складова внутрішньої політики та 

системи національної безпеки держави. 

Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні. Основні загрози 

соціальній безпеці та способи протидії їм. Напрями підвищення 

соціальної безпеки України. 

Соціальний захист і соціальна безпека. Соціальні гарантії в системі 

соціальної безпеки держави. 

 

Тема 12. Екологічна безпека 

Екологічна безпека: поняття, зміст, системна сутність, структурні 

рівні та форми. Чинники, що впливають на рівень забезпечення 

екологічної безпеки. Джерела екологічної безпеки. Основні принципи 

екологічної безпеки. Об’єкти та суб’єкти екологічної безпеки 

держави. Фактори, які впливають на екологічну безпеку. Правове 

регулювання екологічних прав людини. 

Загрози екологічній безпеці на національному та міжнародному 

рівнях. Оцінка рівня сучасного стану екологічної безпеки України. 

Індикатори та порогові рівні екологічної безпеки. Критерії екологічної 

безпеки. 

Екологічна безпека в системі національної безпеки держави. 

Національні інтереси України в екологічній сфері. Система 

забезпечення екологічної безпеки. 

Глобальні проблеми людства та місце в них екологічних проблем. 

Аварія на Чорнобильській АЕС як приклад значущості екологічних 

проблем у житті суспільства. 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Таблиця 4.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Політика 

національної безпеки» з розподілом навчального часу за видами 

занять для студентів денної форми навчання спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» освітня програма 

«Публічне адміністрування» 

 

№ 

з 

 /  

п 

Назва модуля (розділу), теми 

навчальної дисципліни 

 

Кількість годин за видами занять 

р
а
зо

м
 

аудиторнізаняття 

Поза-

аудиторні 

заняття 

лекції 

семінар- 

ські 

заняття 

самостійна 

робота 

Модуль 1. Теоретичні основи національної безпеки 

1.  
Національна безпека України: 

основні категорії та поняття 
8 2 – 6 

2.  
Система забезпечення 

національної безпеки 
8 2 2 4 

3.  

Нормативно-правове 

забезпечення національної 

безпеки 

8 2 – 6 

4.  
Сучасний стан та загрози 

національній безпеці 
7 2 – 5 

5.  
Публічне адміністрування у 

сфері національної безпеки 
8 – 2 6 

6.  

Національна та міжнародна 

безпека: сутність, типологія, 

пріоритети 

6 – 2 4 

 Всього 45 8 6 31 

Модуль 2. Система національної безпеки 

7.  Економічна безпека 8 2 2 4 

8.  Інформаційна безпека 7 2 2 3 

9.  Науково-технологічна безпека 6 – – 6 

10.  Воєнна безпека 8 2 – 6 

11.  Соціальна безпека 6 2 2 2 

12.  Екологічна безпека 10 2 2 6 

 Всього 45 10 8 27 
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 Разом: 90 18 14 58 
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Таблиця 4.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Юридична 

деонтологія» з розподілом навчального часу за видами занять для 

студентів заочної форми навчання спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» освітня програма «Публічне 

адміністрування» 

 

№ 

з 

 /  

п 

Назва модуля (розділу), теми 

навчальної дисципліни 

 

Кількість годин за видами занять 

р
а
зо

м
 

аудиторнізаняття 

Поза-

аудиторні 

заняття 

лекції 

семінар- 

ські 

заняття 

самостійна 

робота 

Модуль 1. Теоретичні основи національної безпеки 

1.  
Національна безпека України: 

основні категорії та поняття 
10 2 – 8 

2.  
Система забезпечення 

національної безпеки 
10 – 2 8 

3.  

Нормативно-правове 

забезпечення національної 

безпеки 

5 – – 5 

4.  
Сучасний стан та загрози 

національній безпеці 
6 – – 6 

5.  
Публічне адміністрування у 

сфері національної безпеки 
8 – – 8 

6.  

Національна та міжнародна 

безпека: сутність, типологія, 

пріоритети 

6 – – 6 

 Всього 45 2 2 41 

Модуль 2. Система національної безпеки 

7.  Економічна безпека 8 2 – 6 

8.  Інформаційна безпека 5 – 2 3 

9.  Науково-технологічна безпека 6 – – 6 

10.  Воєнна безпека 8 – – 8 

11.  Соціальна безпека 8 2 – 6 

12.  Екологічна безпека 10 – 2 8 

 Всього 45 4 4 37 

 

 Разом: 90 6 6 78 
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Таблиця 4.3. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Політика національної безпеки» 

для студентів денної форми навчання 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма 

«Публічне адміністрування» 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне 

адміністрування» 
 

Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного 

заняття) 

Назва теми та питання 
семінарського заняття 
(практичного заняття

1
) 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела 

(порядковий номер 
за переліком) 

1 2 3 4 

Модуль 1. Теоретичні основи національної безпеки 
Тема 1. Національна безпека України: основні категорії та поняття 

Лекційне заняття 1  
(*Лекційне заняття 1) 
1. Політика національної безпеки: 
поняття, структура, принципи 
формування. 
2. Національна безпека як правова 
категорія. 
3. Генезис загальної теорії 
національної безпеки. 
4. Поняття та зміст системи 
національної безпеки. 
5. Структура системи національної 
безпеки та її характеристика. 

 Питання для 
самостійного 
опрацювання: 
1. Інтереси суспільства, 
функції держави, права, 
свободи та обов’язки 
людини і громадянина у 
сфері національної 
безпеки. 
2. Правові основи захисту 
прав і безпеки людини та 
громадянина. 
3. Співвідношення прав 
суспільства на безпеку та 
прав людини і 

1, 2, 11, 33-37, 39, 
41, 45, 51, 53, 60, 
64, 74-81, 90, 96, 
115, 128, 131 

                                                           

* − для студентів заочної форми навчання 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного 

заняття) 

Назва теми та питання 
семінарського заняття 
(практичного заняття

1
) 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела 

(порядковий номер 
за переліком) 

1 2 3 4 
громадянина. 
4. Проблеми правового 
визначення пріоритетів 
національних інтересів. 
5. Принципи забезпечення 
захисту життєво важливих 
інтересів людини і 
громадянина, суспільства 
і держави від зовнішніх та 
внутрішніх загроз 
національній безпеці 
України 

Тема 2. Система забезпечення національної безпеки 
Лекційне заняття 2  
1. Формування та реалізація 

державної політики з питань 

національної безпеки. 

2. Об’єкти та суб’єкти 

забезпечення національної безпеки. 

3. Принципи системи забезпечення 

національної безпеки та їх 

характеристика. 

4. Роль держави і права у 

забезпеченні національної безпеки. 
5. Основні напрями підвищення 
ефективності системи забезпечення 

Семінарське заняття 1 
(*Семінарське заняття 1) 
1.  Формування та реалізація 

державної політики з питань 

національної безпеки. 

2. Об’єкти та суб’єкти забезпечення 

національної безпеки. 

3. Принципи системи забезпечення 

національної безпеки та їх 

характеристика. 

4. Роль держави і права у 

забезпеченні національної безпеки. 
5. Основні напрями підвищення 

Питання для 
самостійного 
опрацювання: 
1. Становлення і розвиток 
системи забезпечення 
національної безпеки.  
2. Становлення і розвиток 
системи державного 
управління у сфері 
національної безпеки, 
стратегія і тактика 
забезпечення національної 
безпеки. 
3. Протидія міжнародному 

1, 2, 11, 24, 25, 30, 
33-37, 40, 41, 45, 
48, 50, 51, 53, 56, 
57, 59, 60, 71, 74-
76, 78-82, 88, 92, 
96, 97, 103, 110, 
112, 115, 120, 125, 
128 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного 

заняття) 

Назва теми та питання 
семінарського заняття 
(практичного заняття

1
) 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела 

(порядковий номер 
за переліком) 

1 2 3 4 
національної безпеки. ефективності системи забезпечення 

національної безпеки. 
тероризму як фактор 
забезпечення національної 
безпеки. 
4. Зовнішні та внутрішні 
чинники, що впливають 
на систему забезпечення 
національної безпеки. 

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення національної безпеки 
Лекційне заняття 3 
1. Поняття та зміст нормативно-

правового забезпечення 

національної безпеки. 

2. Загальна характеристика Закону 

України «Про національну безпеку 

України». 

3. Стратегія національної безпеки 

України в сучасних умовах: 

завдання та проблеми реалізації. 
4. Гарантії забезпечення 
національної безпеки. 

 Питання для 
самостійного 
опрацювання: 
1. Два рівні нормативної 
бази, якою керується 
система забезпечення 
національної безпеки. 
2. Нормотворчість в 
системі забезпечення 
національної безпеки: її 
цілі та завдання. 

1, 2, 8, 11, 12, 15, 
17, 24, 25, 30-37, 
39, 41, 48, 50, 97-
99, 102, 104, 114 

Тема 4. Сучасний стан та загрози національній безпеці 
Лекційне заняття 4  
1. Національна безпека України в 

сучасних умовах: ризики та 

фактори впливу. 

 Питання для 
самостійного 
опрацювання: 
1. Оцінка стану 
забезпеченості 

1, 2, 11, 24, 25, 33-
37, 40, 45, 47, 51, 
53, 56, 59, 65, 68, 
71, 74-76, 81, 82, 
88, 92, 96, 99, 112, 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного 

заняття) 

Назва теми та питання 
семінарського заняття 
(практичного заняття

1
) 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела 

(порядковий номер 
за переліком) 

1 2 3 4 

2. Вплив соціально-економічних, 

інформаційних та політичних 

чинників на забезпечення 

національної безпеки. 

3. Сучасна ситуація в сфері 

забезпечення національної безпеки, 

пріоритетні завдання. 

4. Виклики та загрози національній 

безпеці. 
5. Стратегічні завдання держави у 
сфері національної безпеки. 

національної безпеки 
України. 
2. Публічне управління в 
сфері національної 
безпеки.  
3. Шляхи вдосконалення 
системи національної 
безпеки.  
4. Захист конституційних 
прав людини та 
гарантування її особистої 
безпеки в умовах 
сучасних викликів та 
загроз. 

116, 118, 125, 128 

Тема 5. Публічне адміністрування у сфері національної безпеки 
1. Національна безпека як об’єкт 
публічного адміністрування. 
2. Публічне управління у сфері 
національної безпеки: суб’єкти та 
характеристика їх основних 
функцій. 
3. Принципи публічного 
управління у сфері національної 
безпеки. 
4. Державне управління у сфері 
національної безпеки. 
5. Організація та особливості 

Семінарське заняття 2 
1. Національна безпека як об’єкт 
публічного адміністрування. 
2. Публічне управління у сфері 
національної безпеки: суб’єкти та 
характеристика їх основних 
функцій. 
3. Принципи публічного управління 
у сфері національної безпеки. 
4. Державне управління у сфері 
національної безпеки. 
5. Організація та особливості 

Питання для 
самостійного 
опрацювання: 
1. Поняття публічного 
управління у сфері 
національної безпеки. 
2. Теоретичні та правові 
засади публічного 
адміністрування 
національно-безпековою 
сферою. 
3. Поняття та зміст 

4, 11, 24, 25, 33-37, 
41, 43, 47, 49, 50, 
55-58, 70, 79, 88, 
89, 92, 100, 101, 
103, 104, 108, 109, 
111, 112, 114, 119, 
120, 126, 129, 131-
133 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного 

заняття) 

Назва теми та питання 
семінарського заняття 
(практичного заняття

1
) 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела 

(порядковий номер 
за переліком) 

1 2 3 4 
державного управління у сфері 
національної безпеки. 
6. Державне управління 
національною безпекою: суб’єкти, 
об’єкти, функції та критерії 
ефективності. 

державного управління у сфері 
національної безпеки. 
6. Державне управління 
національною безпекою: суб’єкти, 
об’єкти, функції та критерії 
ефективності. 

правової категорії 
«національно-безпекова 
сфера». 
4. Стан наукових 
досліджень публічного 
адміністрування у сфері 
національної безпеки. 
5. Публічне 
адміністрування у сфері 
національної безпеки як 
об’єкт законодавчого 
регулювання. 
6. Нормативно-правові 
акти, які регулюють 
діяльність суб’єктів 
публічного управління у 
сфері національної 
безпеки. 
7. Мета державного 
управління у сфері 
національної безпеки. 
8. Загальна система 
суб'єктів гарантування 
національної безпеки. 
9. Механізм гарантування 
національної безпеки 
України. 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного 

заняття) 

Назва теми та питання 
семінарського заняття 
(практичного заняття

1
) 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела 

(порядковий номер 
за переліком) 

1 2 3 4 
Тема 6. Національна та міжнародна безпека: сутність, типологія, пріоритети 

1. Вплив міжнародної обстановки 

на Україну. 

2. Правові основи становлення і 

розвитку систем колективної та 

міжнародної безпеки. 
3. Правовий статус міжнародних 
організацій в галузі безпеки за 
участі України; їх завдання, 
компетенція, форми та методи 
діяльності. 

Семінарське заняття 3 
1. Вплив міжнародної обстановки 

на Україну. 

2. Правові основи становлення і 

розвитку систем колективної та 

міжнародної безпеки. 
3. Правовий статус міжнародних 
організацій в галузі безпеки за 
участі України; їх завдання, 
компетенція, форми та методи 
діяльності. 

Питання для 
самостійного 
опрацювання: 
1. Досвід правового 
регулювання у сфері 
національної безпеки 
країн-членів 
Європейського Союзу та 
інших іноземних держав. 
2. Адаптація 
національного 
законодавства у сфері 
національної безпеки до 
правових стандартів 
країн-членів 
Європейського Союзу та 
Організації 
Північноатлантичного 
договору. 

1, 2, 6, 11, 12, 15, 
16, 24, 25, 30-37, 
39, 41, 45, 47, 51, 
55, 59, 67, 70, 71, 
72, 77, 89-91, 116, 
122, 125, 126, 130 

Модуль 2. Система національної безпеки 
Тема 7. Економічна безпека 

Лекційне заняття 5 
(*Лекційне заняття 2) 
1. Поняття та зміст економічної 

безпеки. 

Семінарське заняття 4 
1. Поняття та зміст економічної 

безпеки. 

2. Характеристика сучасних загроз 

Питання для 
самостійного 
опрацювання: 
1. Характерні особливості 
економічної безпеки. 

1-4, 6, 11, 24, 25, 
28-30, 33-38, 62, 
63, 65, 71, 73, 75, 
76, 80, 88, 121, 
123, 127, 128 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного 

заняття) 

Назва теми та питання 
семінарського заняття 
(практичного заняття

1
) 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела 

(порядковий номер 
за переліком) 

1 2 3 4 

2. Характеристика сучасних загроз 

економічній безпеці. 

3. Система забезпечення 

економічної безпеки. 

4. Сутність та структура 

продовольчої безпеки держави. 
5. Енергетична безпека України як 
одна з найважливіших складових 
національної безпеки країни. 

економічній безпеці. 

3. Продовольча безпека як різновид 

економічної та складова соціальної 

безпеки. 

4. Система національних інтересів у 

продовольчій сфері. 

5. Особливості розвитку та шляхи 

забезпечення продовольчої безпеки 

України. 
6. Основні загрози енергетичній 
безпеці України, їх класифікація. 

2. Виклики, ризики, 
загрози економічній 
безпеці. 
3. Пріоритетні напрями та 
заходи забезпечення 
економічної безпеки. 
4. Система індикаторів 
енергетичної безпеки 
України. 

Тема 8. Інформаційна безпека 
Лекційне заняття 6 
1. Поняття та зміст інформаційної 

безпеки. 

2. Поняття та характеристика 

національного інформаційного 

простору України як відкритої 

системи. 

3. Національна інформаційна 

могутність держави як засіб 

реалізації її національних інтересів. 

4. Поняття засобів масової 

інформації та основні складові їх 

системи. 

Семінарське заняття 5 
(*Семінарське заняття 2) 
1. Поняття та зміст інформаційної 

безпеки. 

2. Поняття та характеристика 

національного інформаційного 

простору України як відкритої 

системи. 

3. Безпека масової інформаційної 

сфери як різновид національної 

інформаційної безпеки. 

4. Друковані засоби масової 

інформації та інформаційний 

Питання для 
самостійного 
опрацювання: 
1. Громадянин, 
суспільство, держава як 
головні об’єкти 
інформаційної безпеки. 
2. Структурно-
функціональні властивості 
національного 
інформаційного простору 
та зовнішнього і 
внутрішнього його 
середовища. 

1, 2, 9, 11, 14, 20, 
24, 25, 30, 33-37, 
40, 42, 46, 52, 59, 
61, 68, 74-76, 78, 
81, 83, 85, 87, 93, 
95, 101, 105, 128, 
131 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного 

заняття) 

Назва теми та питання 
семінарського заняття 
(практичного заняття

1
) 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела 

(порядковий номер 
за переліком) 

1 2 3 4 

5. Характеристика загроз 

інформаційній безпеці системи 

державного управління. 

6. Основні принципи забезпечення 
національної інформаційної 
безпеки. 

простір України. 

5. Електронні засоби масової 

інформації та національний 

інформаційний простір України. 

6. Інформаційні агентства України. 
7. Система забезпечення 
інформаційної безпеки України: 
складові елементи та організаційно-
правові засади її функціонування. 
8. Сутність, головні напрями та 
способи державної інформаційної 
політики в Україні. 

3. Теоретичні аспекти 
формування та 
функціонування системи 
забезпечення 
інформаційної безпеки 
України. 

 

 

Тема 9. Науково-технологічна безпека 

1. Науково-технологічна безпека в 

системі національної безпеки 

держави. 

2. Об’єкти та суб’єкти науково-

технологічної безпеки держави. 

3. Освіта і наука України: її 

сучасний стан і тенденції розвитку. 

4. Система забезпечення науково-

технологічної безпеки. 

5. Критерії науково-технологічної 

безпеки. 

6. Місце та роль науки і технологій 

 Питання для 
самостійного 
опрацювання: 
1. Вступ сучасної 
цивілізації у 
постіндустріальну епоху. 
2. Практична реалізація 
Національної стратегії 
розвитку освіти в Україні 
на 2012 – 2021 роки.  
3. Стратегія розвитку 
вищої освіти в Україні на 
2021 – 2031 роки: основні 

2, 10, 11, 21, 22, 
24, 25, 30, 33-37, 
41, 43, 47, 49, 64, 
74-76, 78, 81, 84, 
88, 96, 104, 109, 
116, 124, 128, 131 



24 

Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного 

заняття) 

Назва теми та питання 
семінарського заняття 
(практичного заняття

1
) 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела 

(порядковий номер 
за переліком) 

1 2 3 4 

в житті сучасного суспільства. 
7. Критерії науково-технологічної 
безпеки. 

пропозиції, рекомендації. 
4. Індикатори та порогові 
рівні науково-
технологічної безпеки. 

Тема 10. Воєнна безпека 
Лекційне заняття 7  
1. Воєнна безпека в системі 

національної безпеки. 

2. Поняття «воєнна безпека» та 

його сутність. 

3. Правові засади забезпечення 

воєнної безпеки України. 

4. Мета і напрями забезпечення 

воєнної безпеки держави. 

5. Виклики та загрози воєнній  

безпеці України. 

6. Система воєнної безпеки 

України, умови її формування. 

7. Основні напрями державної 

політики у воєнній сфері 

національної безпеки. 
8. Заходи зі зміцнення воєнної 
безпеки України. 

 Питання для 
самостійного 
опрацювання: 
1. Різниця між поняттями 
«воєнна безпека» та  
«військова безпека». 
2. Нормативно-правове 
забезпечення воєнної  
безпеки. 
3. Обороноздатність як 
фактор національної 
безпеки. 
4. Важливість питань 
національної безпеки у 
більшості країн світу. 
5. Стан воєнної безпеки як 
складова національної 
безпеки. 

1, 2, 5, 8, 11, 12, 
15-18, 23-25, 27, 
30-37, 39, 40, 44, 
58, 59, 70, 71, 74, 
78, 80, 82, 86, 88, 
92, 100, 102-104, 
106, 110-112, 120, 
126 

Тема 11. Соціальна безпека 
Лекційне заняття 8  Семінарське заняття 6 Питання для 1, 2, 4, 7, 11, 18, 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного 

заняття) 

Назва теми та питання 
семінарського заняття 
(практичного заняття

1
) 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела 

(порядковий номер 
за переліком) 

1 2 3 4 
(*Лекційне заняття 3) 
1. Поняття соціальної безпеки 
держави, її системна сутність та 
структурні рівні. 
2. Об’єкти та суб’єкти соціальної 

безпеки держави. 

3. Етнополітика як складова 

внутрішньої політики та системи 

національної безпеки держави. 
4. Основні чинники соціальної 
безпеки. 
5. Соціальна безпека в системі 

національної безпеки держави. 

6. Основні загрози соціальній 

безпеці та способи протидії їм. 

7. Соціальна структура і політика в 

контексті забезпечення 

національної безпеки держави. 

8. Нація та держава як суб’єкти 

національної безпеки держави. 
9. Соціальні гарантії в системі 
соціальної безпеки держави. 

1. Поняття соціальної безпеки 

держави, її системна сутність та 

структурні рівні. 

2. Об’єкти та суб’єкти соціальної 

безпеки держави. 

3. Етнополітика як складова 

внутрішньої політики та системи 

національної безпеки держави. 

4. Стан та перспективи соціальної 

безпеки в Україні. 

5. Основні загрози соціальній 

безпеці та способи протидії їм. 

6. Напрями підвищення  соціальної 

безпеки України. 
7. Соціальний захист і соціальна 
безпека. 

самостійного 
опрацювання: 
1. Суть соціальної 
структури суспільства як 
основи політичного життя 
та національної безпеки 
держави. 
2. Великі соціальні групи 
як суб’єкти національної 
безпеки держави. 
3. Національні відносини 
в багатонаціональних 
державах як індикатор 
стану національної 
безпеки держави. 

19, 24, 25, 30, 33-
37, 39, 43, 56, 59, 
69, 75, 81, 109, 
113, 118 

Тема 12. Екологічна безпека 
Лекційне заняття 9 
1. Екологічна безпека: поняття, 

Семінарське заняття 7 
(*Семінарське заняття 3) 

Питання для 
самостійного 

1, 2, 11, 13, 24-26, 
30, 33-37, 43, 53, 
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Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного 

заняття) 

Назва теми та питання 
семінарського заняття 
(практичного заняття

1
) 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела 

(порядковий номер 
за переліком) 

1 2 3 4 

зміст, системна сутність, 

структурні рівні та форми. 

2. Чинники, що впливають на 

рівень забезпечення екологічної 

безпеки. 

3. Основні принципи екологічної  

безпеки. 

4. Об’єкти та суб’єкти екологічної 

безпеки держави. 

5. Правове регулювання 

екологічних прав людини. 

6. Критерії екологічної безпеки. 
7. Система забезпечення 
екологічної безпеки. 

1. Екологічна безпека: поняття, 

зміст, системна сутність, структурні 

рівні та форми. 

2. Джерела екологічної безпеки. 

3. Основні принципи екологічної  

безпеки. 

4. Правове регулювання 

екологічних прав людини. 

5. Загрози  екологічній безпеці на 

національному та міжнародному 

рівнях. 

6. Індикатори та порогові рівні 

екологічної безпеки. 
7. Аварія на Чорнобильській АЕС 
як приклад значущості екологічних 
проблем у житті суспільства. 

опрацювання: 
1. Фактори, які впливають 

на екологічну безпеку. 

2. Оцінка рівня сучасного 

стану екологічної безпеки 

України.  

3. Екологічна безпека в 

системі національної 

безпеки держави. 

4. Національні інтереси 

України в екологічній 

сфері. 
5. Глобальні проблеми 
людства та місце в них 
екологічних проблем. 

62, 66, 67, 75, 117 
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Розділ 5. Система оцінювання знань студентів 
 

Таблиця 5.1. Розподіл балів за результатами вивчення навчальної 
дисципліни «Політика національної безпеки» (для студентів 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня 
програма «Публічне адміністрування» за результатами вивчення 
навчальної дисципліни) 

 

Назва модуля,  

розділу, теми 
Вид навчальної роботи 

Кіль- 

кість 

балів 

Модуль 1. Теоретичні основи національної безпеки 

Тема 1. Національна 
безпека України: 
основні категорії та 
поняття. 

1. Відвідування лекції − 

2. Тестування − 

3. Виконання навчального завдання 1 
Разом: 1 

Тема 2. Система 
забезпечення 
національної безпеки. 

1. Відвідування лекції − 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на 
семінарському занятті 

3 

3. Тестування − 
4. Виконання навчального завдання 1 

Разом: 4 
Тема 3. Нормативно-
правове забезпечення 
національної безпеки. 

1. Відвідування лекції − 

2. Тестування − 
3. Виконання навчального завдання 1 

Разом: 1 
Тема 4. Сучасний стан 
та загрози 
національній безпеці. 

1. Відвідування лекції − 
2. Тестування − 

3. Виконання навчального завдання 1 

Разом: 1 
Тема 5. Публічне 
адміністрування у 
сфері національної 
безпеки. 

1. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на 
семінарському занятті 

3 

2. Тестування − 
3. Виконання навчального завдання 1 

Разом: 4 
Тема 6. Національна 
та міжнародна 

1. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на 

3 
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Назва модуля,  

розділу, теми 
Вид навчальної роботи 

Кіль- 

кість 

балів 
безпека: сутність, 
типологія, пріоритети. 

семінарському занятті 

2. Тестування − 
3. Виконання навчального завдання 1 

Разом: 4 
Поточна модульна робота 1 35 

Модуль 2. Система національної безпеки 

Тема 7. Економічна 
безпека. 

1. Відвідування лекції − 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на 
семінарському занятті 

3 

3. Тестування − 

4. Виконання навчального завдання 1 

Разом: 4 
Тема 8. Інформаційна 
безпека. 

1. Відвідування лекції − 
2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на 
семінарському занятті 

3 

3. Тестування − 

4. Виконання навчального завдання 1 

Разом: 4 
Тема 9. Науково-
технологічна безпека. 

1. Тестування − 
2. Виконання навчального завдання 1 

Разом: 1 
Тема 10. Воєнна 
безпека. 

1. Відвідування лекції − 

2. Тестування − 

3. Виконання навчального завдання 1 

Разом: 1 

Тема 11. Соціальна 
безпека. 

1. Відвідування лекції  
2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на 
семінарському занятті 

3 

3. Тестування − 
4. Виконання навчального завдання 1 

Разом: 4 

Тема 12. Екологічна 
безпека. 

1. Відвідування лекції − 
2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на 

3 
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Назва модуля,  

розділу, теми 
Вид навчальної роботи 

Кіль- 

кість 

балів 
семінарському занятті 

3. Тестування − 
4. Виконання навчального завдання 1 

Разом: 4 
Поточна модульна робота 2 32 

Залік − 

Разом за семестр  100 
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Таблиця 5.2. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 
підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

«Політика національної безпеки» 
 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни  

  



31 

 
Таблиця 5.3. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни «Політика національної безпеки» 
 

Форма  
роботи 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: 
університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

10-30 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця 
дисципліни: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

10-30 

3. Виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань підвищеної складності 

1-15 

4. Написання і захист наукового реферату з 
визначеної проблеми 

0-5 5. Створення і демонстрація презентації для 
супроводу доповіді з питань для 
обговорення на семінарському занятті. 

2. Науково-
дослідна 

1.  Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 5-20 
2. Участь в наукових студентських клубах 
(«Феміда») 

5-20 

3. Участь в конкурсах студентських робіт: 
університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

5-15 

4. Участь в наукових студентських 
конференціях: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

5-15 

5. Підготовка публікації в наукових 
виданнях. 

20 

Разом  * 

 
* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30. 
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Розділ 6. Інформаційні джерела 
 

Нормативно-правові акти 

1. Декларація про державний суверенітет України : Декларація 

від 16 липня 1990 р. № 55-ХІІ. Верховна Рада України : [Електронний 

ресурс] : – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12.  

2. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 

1996. – № 30 (23. 07. 96). – Ст. 141. 

3. Про Бюро економічної безпеки України : Закон України 

від 28 січня 2021 р. № 1150-IX. Верховна Рада України : [Електронний 

ресурс] : – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20.  

4. Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України : Закон України 

від 23 березня 2000 р. № 1602-III. Верховна Рада України : [Електронний 

ресурс] : – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14.  

5. Про Державну спеціальну службу транспорту : Закон України 

від 5 лютого 2004 р. № 1449-ІV. Верховна Рада України : [Електронний 

ресурс] : – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1449-15. 

6. Про економічну самостійність Української РСР : Закон 

Української РСР від 3 серпня 1990 р. № 142-ХІІ. Верховна Рада України : 

[Електронний ресурс] : – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-12. 

7. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : 

Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV. Верховна Рада 

України : [Електронний ресурс] : – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14.  

8. Про Збройні Сили України : Закон України від 6 грудня 

1991 р. № 1934-ХІІ. Верховна Рада України : [Електронний ресурс] : – 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12. 

9. Про інформаційні агентства : Закон України від 28 лютого 

1995 р. № 74/95-ВР. Верховна Рада України : [Електронний ресурс] : – 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/95-

%D0%B2%D1%80.  

10. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України 

від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII. Верховна Рада України : 

[Електронний ресурс] : – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19.  

11. Про національну безпеку України : Закон України 

від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII. Верховна Рада України : [Електронний 

ресурс] : – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1449-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
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12. Про оборону України : Закон України від 6 грудня 1991 р. 

№ 1932-ХІІ. Верховна Рада України : [Електронний ресурс] : – Режим 

доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12. 

13. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року : Закон України від 28 лютого 

2019 р. № 2697-VIII. Верховна Рада України : [Електронний ресурс] : – 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19.  

14. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон 

України від 5 жовтня 2017 р. № 2163-VIII. Верховна Рада України : 

[Електронний ресурс] : – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19.  

15. Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон 

України від 5 березня 1998 р. № 183/98-ВР. Верховна Рада України : 

[Електронний ресурс] : – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80. 

16. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон 

України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VІІ. Верховна Рада України : 

[Електронний ресурс] : – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18. 

17. Про Службу безпеки України : Закон України від 25 березня 

1992 р. № 2229-ХІІ. Верховна Рада України : [Електронний ресурс] : – 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12. 

18. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей : Закон України від 20 грудня 1991 р. № 2011-XII. 

Верховна Рада України : [Електронний ресурс] : – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12.  

19. Про страхування : Закон України від 7 березня 1996 р. 

№ 85/96-ВР. Верховна Рада України : [Електронний ресурс] : – Режим 

доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80. 

20. Доктрина інформаційної безпеки України : Указ Президента 

України від 25 лютого 2017 року № 47/2017. [Електронний ресурс] : – 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text.  

21. Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента 

України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002. [Електронний ресурс] : – 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.  

22. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року : Указ Президента України від 25 червня 2013 р. 

№ 344/2013. [Електронний ресурс] : – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
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23. Про Стратегію воєнної безпеки України : Указ Президента 

України від 25 березня 2021 року № 121/2021. [Електронний ресурс] : – 

Режим доступу : рішення Ради національної безпеки і оборони України 
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