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ВСТУП 

 

Для України актуальним є проведення динамічних, обґрунтованих та 

комплексних реформ, які мають забезпечити модернізацію держави у контексті 

впровадження кращого світового досвіду. Таке завдання передбачає ефективне 

впровадження досягнень теорії та практики державного управління у сфері 

забезпечення національної безпеки.  

Водночас відмітними рисами нинішнього етапу розвитку людства є висока 

динамічність світових подій і глибокі зрушення, що відбуваються у композиції 

міжнародної системи та сучасних засадах міжнародної безпеки. Змінюється 

співвідношення сил на світовій арені у різних його вимірах (політичному, 

економічному, інформаційному та інших). На рівень міжнародної та 

національної безпеки все більший вплив здійснюють наслідки глобалізації, 

виникають принципово нові завдання перед національними системами 

держаного управління щодо забезпечення реалізації національних інтересів. 

Останнім часом різко загострилися загрози, пов’язані з енергетичним, 

продовольчим забезпеченням, вичерпанням запасів сировини, мінералів, інших 

невідновлювальних ресурсів та ін. Владно заявляють про себе небезпеки, 

пов’язані з демографічними проблемами, торгівлею людьми, кіберзлочинністю, 

різким розшарування суспільства за ознакою багатства.  

Зокрема на сьогодні актуальним є розгляд таких питань як етнополітичні 

чинники забезпечення внутрішньополітичної безпеки та специфіка сфери 

безпеки українського суспільства в умовах глобальних трансформацій. За цих 

умов при розв’язанні нагальних проблем надзвичайно важливим й необхідним є 

опанування майбутніми юристами базовими теоретичними положеннями вчення 

про національну безпеку, системою знань, яка досліджує і пояснює сукупність 

явищ щодо захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, 

своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 

національним інтересам. 

Підготовка кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на 

європейському та внутрішньому ринках праці, здатних до компетентної, 

відповідальної й ефективної діяльності за своєю спеціальністю на рівні світових 

стандартів неможливе без систематичної практичної та самостійної роботи. 

Методичні рекомендації спрямовані на вирішення таких головних завдань: 

створення умов для реалізації єдиного підходу до організації практичної роботи 

під час семінарських занять та самостійної роботи студентів; сприяння 

формуванню у студентів навичок самостійної навчальної, науково-дослідної й 

практичної роботи; сприяння розвитку й поглибленню професійних, наукових і 

практичних інтересів; сприяння формуванню професійних якостей, знань, умінь 

і навичок майбутніх фахівців; створення умов для гармонійного творчого 

розвитку особистості студента. 

Семінарські заняття та самостійна робота над поглибленим вивченням 

дисципліни „Основи національної безпеки” є невід’ємною складовою діяльності 
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здобувачів вищої освіти. На вивчення зазначеної дисципліни відведено 360 

годин. Аудиторні заняття складають 90 годин, у т.ч. лекцій – 46 год., практичних 

занять – 44 год. Самостійна робота складає 270 години. 

Метою курсу “Основи національної безпеки” є формування у майбутніх 

юристів системи знань, навичок та вмінь у сфері національної безпеки.  

Базою для поглибленого оволодіння багатьма питаннями курсу є знання  

положень теорії держави і права, конституційного права, історії держави і права 

України. 

У процесі вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти вирішують такі 

основні завдання: 

 - засвоюють теоретичні положення вчення про національну безпеку;  

 -  виробляють навички практичного застосування отриманих знань для: 

а) визначення впливу факторів зовнішньополітичного середовища на 

забезпечення національної безпеки, оцінки впливу тенденцій розвитку 

геополітичного простору на національну безпеку України;  

б) підготовки рекомендацій, пропозицій до проектів зовнішньо та 

внутрішньополітичних стратегій України, спрямованих на адекватну відповідь 

реальним та потенційним загрозам та небезпекам національній безпеці України; 

в) проведення оцінки характеру та рівня загроз національним інтересам 

України у зовнішньополітичній сфері;  

г) підготовки пропозицій щодо організації та проведення організаційно-

правових заходи з метою підвищення ефективності діяльності органів державної 

влади у сфері забезпечення національної безпеки у зовнішньополітичній сфері; 

д)  застосування у практичній діяльності основ мирного урегулювання 

конфліктів. 

Основне завдання під час семінарських занять та самостійної роботи 

студентів – сформувати вміння поглиблювати власні знання шляхом особистого 

пошуку і формування інтересу до творчого підходу при опрацюванні 

навчального матеріалу з дисципліни, а також вміння користуватися 

рекомендованою літературою, міжнародно-правовими актами, аналізувати 

прочитане у вигляді тез, конспекту, рефератів. 

Самостійна робота студентів містить у собі: 

- підготовку до аудиторних занять (лекційних та практичних); 

- виконання відповідних завдань з навчальної дисципліни протягом 

семестру; 

- самостійну роботу над окремими темами навчальної дисципліни 

відповідно до навчально-тематичного плану; 

- підготовку до практичних занять та виконання завдань, передбачених 

робочою програмою дисципліни; 

- підготовку до усіх видів контрольних випробувань (залікових, 

підсумкових тощо); 

- участь у студентських наукових і науково-практичних конференціях, 

семінарах тощо; 

- інші види діяльності, що ініціюються та здійснюються інститутом, 
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факультетом, кафедрою й органами студентського самоврядування. 

Організацію роботи здобувачів вищої освіти здійснює кафедра, лектор, а 

також самі студенти. З власної ініціативи кафедра може проводити студентські 

навчальні й наукові заходи (конференції, олімпіади, симпозіуми тощо). 

Самостійна робота виконується здобувачами вищої освіти під 

керівництвом викладача, який здійснює аудиторну роботу в цій навчальній 

групі. Самостійна робота здобувачів вищої освіти повинна мати такі головні 

ознаки: 

- бути виконаною особисто здобувачем вищої освіти або студентською 

підгрупою (командою), де кожен її член самостійно виконує свою частину 

колективної роботи; 

- бути закінченою розробкою, де розкриваються й аналізуються актуальні 

проблеми з певної теми або її окремих аспектів; 

- демонструвати достатню компетентність автора в розкритті питань, що 

досліджуються; 

- мати навчальну, наукову або практичну спрямованість і значимість; 

- містити певні елементи новизни; 

- самостійна письмова робота оформлюється відповідно до вимог 

кафедри. 

Навчально-методичне забезпечення роботи здобувачів вищої освіти 

враховує специфіку різного роду діяльності здобувачів вищої освіти та 

викладачів.  
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1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ” 

 

Метою навчального курсу є формування у здобувачів вищої освіти базових 

знань щодо концептуальних засад національної безпеки; ознайомлення із 

основними нормативно-правовими актами, які регулюють і регламентують 

відносини у цій сфері й загальними поняттями про формування і 

функціонування системи управління національною безпекою; осволодіння 

здобувачами вищої освіти знаннями про найважливіші складові національної 

безпеки в контексті глобалізаційних процесів і постання т.зв. «глобальних 

викликів» безпеці всіх країн і народів, а також теоретичними навики 

дослідження проблем національної безпеки та управління нею. 

„Основи національної безпеки” - це вибіркова навчальна дисципліна, яка 

вивчається майбутніми юристами та досліджує концептуальні засади 

функціонування національної безпеки. 

Метою даного курсу є формування у здобувачів вищої освіти системи 

знань про формування і функціонування системи національної безпеки. 

Завданнями вивчення дисципліни є: 

- засвоєння теоретичних засад, основних категорій та етапів розвитку загальної 

теорії національної безпеки; 

- ознайомлення з новітніми науковими та практичними досягненнями у 

сфері управління складовими національної безпеки; 

-  практичне засвоєння навичок комплексного аналізу складових елементів 

національної безпеки;  

- вивчення законодавства як правової бази забезпечення національної 

безпеки, особливо в умовах розбудови інформаційного суспільства та змін, які 

відбуваються у європейської та світової системах забезпечення безпеки. 
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1.1 Тематичний план навчальної дисципліни „Основи національної 

безпеки” 

 

Змістовний модуль І. 

Загальна теорія національної безпеки (Націобезпекознавство) 

 

 Тема 1. Поняття та  зміст загальної теорії національної безпеки 

(Націобезпекознавства). 

Загальна характеристика націобезпекознавства: мета, завдання, функції, 

принципи та методологія. Сутність і зміст націобезпекознавства. Основні 

категорії: національна безпека, безпека, загроза і небезпека, система 

національної безпеки, система забезпечення національної безпеки, моніторинг 

національної безпеки, управління системою національної безпеки, національні 

інтереси, національна мета. 

Місце націобезпекознавства у системі наук. Взаємодія з конституційним 

правом, міжнародним правом, адміністративним правом, кримінальним правом, 

екологічним правом. Зв'язок  із суспільними та природничими науками: 

філософією, політекономією, менеджментом, безпекою життєдіяльності, 

економікою, соціологією, та іншими науками. 

Поняття методології та методики націобезпекознавства. Філософський 

діалектичний метод – основа методології кримінологічної науки. 

Націобезпекознавчий метод . Загальнонаукові методи дослідження: аналіз, 

синтез, логічний, порівняльний, історичний, системно-структурний та інші 

методи. 

Тема 2. Система забезпечення національної безпеки України.  

Система забезпечення національної безпеки України. Поняття, зміст і 

призначення системи забезпечення національної безпеки. Мета, завдання і 

функції системи забезпечення національної безпеки. Принципи побудови та 

функціонування системи забезпечення національної безпеки. Сили та засоби 

забезпечення національної безпеки. 

Тема 3. Система управління національною безпекою України. 

Теоретичні напрями управління національною безпекою. Система 

управління національною безпекою: поняття, структура та ознаки. 

Конституційні засади організації та діяльності органів законодавчої, виконавчої 

та судової влади в сфері управління національною безпекою. 

 

Тема 4. Сили забезпечення національної безпеки України. 

Сили забезпечення національної безпеки, які здійснюють захист її 

державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності державних 

кордонів: Служба безпеки України, Збройні сили України, Міністерство 

внутрішніх справ України, Державна прикордонна служба України, військові 

підрозділи, Міністерство доходів і зборів, Управління державної охорони 

України, інші військові формування, утворені відповідно до Конституції України 
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Змістовний  модуль ІІ 

Право і національна безпека України 

 

Тема 5.  Нормативно-правове забезпечення національної безпеки 

України. 

Нормативне регулювання як засіб управління у сфері національної безпеки. 

Його поняття та зміст. Система нормативно-правового забезпечення 

національної безпеки. Завдання нормативно-правового регулювання. 

Нормотворчість в системі забезпечення національної безпеки.  

Роль права в забезпеченні національної безпеки. Завдання законодавства про 

національну безпеку. Принципи формування нормативно-правового поля 

забезпечення національної безпеки. Засоби забезпечення законотворчої 

діяльності. 

Тема 6.  Концепція національної безпеки України, Закон України «Про 

основи національної безпеки України»: характеристика основних положень. 

Історичні корені формування Концепції національної безпеки України. 

Поняття та зміст Концепції національної безпеки.   

Класифікація Концепцій національної безпеки. Основні підходи до 

формування доктрин національної безпеки. Принципи формування доктрин 

національної безпеки.   

Основні положення Закону України "Про основи національної безпеки 

України". 

 

Змістовний  модуль ІІI  

Характеристика основних елементів національної безпеки України 

 

Тема 7.  Інформаційна безпека України. 

Поняття та зміст інформаційної безпеки, основні характеристики. Методи 

забезпечення інформаційної безпеки. Структура системи забезпечення 

інформаційної безпеки та компетенція її складових. Категорійно-понятійна система 

інформаційної безпеки: інформація,інформаційні відносини, інформаційний 

суверенітет, інформаційний простір (національний): інформаційна інфраструктура, 

інформаційна система, інформаційні технологи інформаційна війна, інформаційна 

зброя, інформаційна загроза.  Характеристика загроз інформаційній безпеці системи 

державного управління та їх класифікація.  Державна політика національної 

безпеки а інформаційній сфері. 

 

Тема 8.  Геополітична безпека України. 

Геополітика: поняття, зміст, джерела та основні закони. Поняття 

геополітичної безпеки. Україна як суб’єкт геополітики та сучасні загрози 

геополітичній безпеці. Система, пріоритетні напрями забезпечення 

геополітичної безпеки. 

http://pidruchniki.ws/15950210/politologiya/metodi_zabezpechennya_informatsiynoyi_bezpeki#409
http://pidruchniki.ws/15950210/politologiya/metodi_zabezpechennya_informatsiynoyi_bezpeki#409
http://pidruchniki.ws/10981205/politologiya/struktura_sistemi_zabezpechennya_informatsiynoyi_bezpeki_kompetentsiya_skladovih#575
http://pidruchniki.ws/10981205/politologiya/struktura_sistemi_zabezpechennya_informatsiynoyi_bezpeki_kompetentsiya_skladovih#575
http://pidruchniki.ws/11510513/politologiya/harakteristika_zagroz_informatsiyniy_bezpetsi_sistemi_derzhavnogo_upravlinnya#599
http://pidruchniki.ws/11510513/politologiya/harakteristika_zagroz_informatsiyniy_bezpetsi_sistemi_derzhavnogo_upravlinnya#599
http://pidruchniki.ws/18800413/politologiya/derzhavna_politika_natsionalnoyi_bezpeki_informatsiyniy_sferi#482
http://pidruchniki.ws/18800413/politologiya/derzhavna_politika_natsionalnoyi_bezpeki_informatsiyniy_sferi#482
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Тема 9.  Екологічна безпека України 

Поняття, зміст та основні характеристики екологічної безпеки. Система 

екологічної безпеки.  Понятійно-категоріальний апарат екологічної безпеки: 

безпека в природокористуванні, екологічна безпека, екологічна політика, 

навколишнє середовище, природне середовище,  біосфера,, техносфера, аварія, 

катастрофа, стихійне лихо, ризик у природокористуванні,  збиток, охорона 

навколишнього природного середовища. Екологічні закони та головні принципи 

екологічної безпеки. Національні інтереси України в екологічній сфері. Напрями 

забезпечення національної безпеки в екологічній сфері.  

Тема 10.  Воєнна безпека України 

Воєнна небезпека і воєнні загрози: джерела та характерні ознаки. Існуючі та 

прогнозовані загрози воєнній безпеці України.  

Система забезпечення воєнної безпеки. Складові системи воєнної безпеки. 

Основні напрями, особливості та проблеми реформування Збройних сил 

України. 

 

Змістовний  модуль IV 

Стратегії національної безпеки зарубіжних країн 

 Тема 11.  Управління національною безпекою в зарубіжних країнах 

Стратегія національної безпеки США. Управління національною безпекою в 

Китаї. Політика національної безпеки Німеччини та Франції. Державна стратегія 

національної безпеки Японії. Концепції національної безпеки Російської Федерації, 

Республіки Молдова, Республіки Білорусь  та Монголії. 

 

Тема 12.  Недержавне управління національною безпекою 

Поняття, зміст  та завдання недержавної системи безпеки України.  

Стан національної безпеки України та основні завдання господарюючих 

суб’єктів недержавної форми власності по її забезпеченню. 

Методи забезпечення та напрями недержавного управління національною 

безпекою України у сфері економіки, внутрішньої, зовнішньої політики, 

інформаційній, соціальній та гуманітарних сферах. 
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Тема 13.  Бенчмаркінг національної безпеки України 

Бенчмаркінг: поняття, предмет, механізм, цілі та завдання. Історичні основи, 

принципи та методи бенчмаркінгу.  

Поняття та зміст бенчмаркінгу безпеки, перспективи розвитку в Україні. 

Тема 14.  Юридична відповідальність за порушення вимог 

законодавства в сфері забезпечення національної безпеки України. 

Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері 

забезпечення національної безпеки України та її види. Суб’єкти та об’єкти 

застосування юридичної відповідальності.  

Підстави та порядок притягнення правопорушників до відповідальності за  

порушення вимог законодавства в сфері забезпечення національної безпеки 

України.  

 

 

1.2 Розподіл обсягу години з дисципліни за темами, формами 

вивчення та контролю 

Загальний обсяг годин навчальної дисципліни  – 360, з них 46 годин – 

лекції, 44 годин – семінарські заняття, 270 годин – самостійна робота. 

 

 

1.3 Методи поточного та підсумкового атестаційного контролю з 

дисципліни “Основи національної безпеки” 

 

Поточний контроль проводиться шляхом спілкування із студентами під час 

лекцій, семінарських занять та консультацій, опитувань студентів під час захисту 

індивідуальних робіт, тестування, опитування студентів з питань, що виносяться 

на самостійне опрацювання.  

Після завершення вивчення змістових модулів наприкінці семестру 

проводиться контрольна робота. Варіанти завдань до контрольної роботи 

знаходяться в пакеті документів на дисципліну. 

Бали, які набрані студентом під час поточного контролю, дораховуються 

до модульних оцінок. 

Підсумковий контроль включає модульний та семестровий контроль. 

Модульний контроль може проводитись у вигляді письмової відповіді. 

Семестровий контроль за результатами вивчення дисципліни проводиться 

в останній атестаційний тиждень семестру (сесію) шляхом зваженого додавання 

результатів модульного контролю та постановки підсумкової оцінки до 

екзаменаційної відомості. 
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1.4 Критерії оцінювання знань студентів за видами робіт 

 

Система балів, які здобувач вищої освіти  може отримати за виконання 

певних видів робіт протягом семестру: 

 

1) робота на семінарських заняттях     до 34 балів; 

1.1. відповідь на семінарському занятті      до 5 балів; 

1.2. реферат, есе         до 2 балів; 

1.3. презентація          до 2 балів; 

 

2) контрольна робота        до 8 балів; 

 

3) виконання самостійної роботи                   до 8 балів; 

                               

4) інші види робіт (наукова робота, творчі завдання,  

реферування, участь в олімпіадах та круглих столах)     до 10 балів; 

 

Всього балів за 100 бальною шкалою     60 балів 

 

5) екзамен             до 40 балів; 

 

Всього балів за 100 бальною шкалою     40 балів 

 

Разом балів за 100 бальною шкалою     до 100 балів 

 

 

12.2. Порядок поточного та проміжного оцінювання знань 

 

У процесі поточного та проміжного контролю здійснюється перевірка 

засвоєння студентами програмного матеріалу, здатності самостійного 

опрацювання окремих тем, публічного та письмового викладу конкретних 

питань дисципліни. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

- систематичність та активність роботи на семінарських заняттях; 

- активна участь у дискусії та презентації матеріалу на семінарських 

заняттях; 

- виконання завдань для самостійного опрацювання; 

- участь у науково-пошуковій та творчій роботі; 

- виконання контрольної роботи; 

- виконання курсової роботи. 
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12.3. Порядок оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти   

 

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання самостійної 

роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння 

систематизувати знання за окремими темами, вміння робити обґрунтовані 

висновки, володіння категорійним апаратом, навички і прийоми виконання 

практичних завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її 

систематизацію та обробку, самореалізація на практичних та семінарських 

заняттях, а також самостійність та своєчасність здачі виконаних завдань 

викладачу, згідно з графіком освітнього процесу. 

Максимально можливий бал за конкретним завданням ставить за умови 

відповідності виду самостійної роботи або усної відповіді всім зазначеним 

критеріям. Відсутність тієї або іншої складової знижує кількість балів. 

 

12.4. Критерії оцінювання знань та самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти   

 

12.4.1. Відповідь на семінарському занятті оцінюється у балах за 

наступними критеріями:  

5 балів – студент у повному обсязі опрацював програмний матеріал 

(основну і додаткову літературу, джерела), має глибокі й міцні знання, упевнено 

оперує набутими знаннями, вміє аналізувати норми законодавчих актів, робить 

аргументовані висновки, може вільно висловлювати власні судження, здатний 

презентувати власне розуміння. 

4 бали – студент вільно володіє навчальним матеріалом (опрацював 

основну і деяку частину додаткової літератури і джерел), узагальнює окремі 

факти і формулює нескладні висновки, обґрунтовує свої висновки конкретними 

фактами. 

3 бали – студент загалом самостійно відтворює програмний матеріал (на 

рівні підручника), може дати стислу характеристику питання, загалом правильно 

розуміє основні поняття навчальної дисципліни, але у викладеному матеріалі є 

істотні прогалини, певні неточності як у матеріалі, так і у висновках, 

аргументація слабка.  

2 бали – студент за допомогою викладача намагається відтворити матеріал, 

але відповідь неповна, в ній налічується багато неточностей, зміст матеріалу не 

розкрито. 

1-0 балів – студент не готовий до семінарського заняття або має лише 

приблизне уявлення про питання, що розглядається на занятті, може сказати два-

три речення по суті питання, назвати деякі терміни, але не може їх пояснити, 

зміст матеріалу не розкрито. 

 

12.4.2. Реферат, есе оцінюється у балах за наступними критеріями. 

Реферат, есе – поширений типи письмової самостійної роботи з дисципліни, 

які демонструють поглиблене опрацювання відповідної теми. У процесі 
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підготовки реферату, есе студент накопичує знання, вміння та навички роботи з 

різними інформаційними джерелами, готується до майбутніх курсових і 

дипломних робіт. Реферат, есе є одними з основних типів індивідуальних 

завдань, який підводить їх до роботи підвищеної складності, з елементами 

науковості, що виконується під час навчання. 

Презентація реферату, есе проходить в аудиторії на семінарському занятті, 

де розглядається дана тема, або може бути проведена індивідуально. 

Критеріями оцінки змісту реферату, есе є повнота висвітлення питання. 

Зрозумілість, наявність власної думки. 

Кожен студент протягом семестру повинен підготувати один реферат або 

есе на семінарське заняття. 

 

 

12.4.3. Презентація 

Презентації – виступи перед аудиторією зі слайдами або іншими 

візуальними матеріалами, що використовуються для представлення певних 

досягнень, результатів роботи, звіту про виконання самостійних завдань тощо. 

Презентації можуть бути як індивідуальними, наприклад виступ одного 

студента, так і колективними, тобто виступи двох та більше студентів. 

 

12.4.4. Виконання контрольної роботи. 

За виконання контрольної роботи студенти можуть отримати max 8 балів.  

Завдання (вирішення практичних задач) на контрольній роботі 

оцінюються таким чином. 

8-7 балів – повна відповідь на питання; 

6-5 бали – відповідь, яка позбавлена серйозних неточностей, але має окремі 

недоліки; 

4-3 бали – неповна відповідь на запитання, в якій налічується не багато 

неточностей; 

2-0 бали неповна відповідь на запитання, в якій налічується багато 

неточностей, не достатнє володіння науковим апаратом. 

 

12.4.5. Самостійна робота здобувачів вищої освіти  (max 8 балів за дві).  

Тема має бути розкрита на належному рівні. Робота повинна мати творчий 

характер, продемонструвати аналітичні навички студента, його вміння 

працювати з бібліографією тощо. 

Виконання самостійної роботи практикується в освітньому процесі з метою 

набуття студентом необхідної професійної підготовки, формування навичок 

самостійного наукового пошуку, вивчення літератури по даній тематиці, аналіз 

різних точок зору, узагальнення матеріалу, формулювання висновків тощо.  

Особливу увагу слід приділити оформленню науково-довідникового 

матеріалу, цитат та посилань на джерела. 
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12.4.7. Участь в олімпіадах, участь у науково-практичних 

конференціях, (max до 10 балів).  

 

12.5. Порядок проведення підсумкового контролю 

Екзамен  

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену (max до 40 балів).  

Екзаменаційні білети охоплюють всю програму дисципліни і передбачають 

визначення рівня знань та ступеня опанування студентами компетентностей. 

Умовою допуску до екзамену є виконання всіх видів навчальної роботи 

передбачених даною робочою програмою. 

Складання екзамену є обов’язковим елементом підсумкового контролю 

знань для студентів, які претендують на оцінку «добре» або «відмінно». Якщо 

студент виконав всі види робіт протягом семестру та набрав 60% підсумкової 

оцінки (тобто «задовільно»), то він, за бажанням, може залишити набрану 

кількість балів як підсумкову оцінку і не складати екзамен. 

У випадку, якщо студент протягом семестру не виконав у повному обсязі 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни всіх видів навчальної 

роботи, має невідпрацьовані контролі роботи, завдання з самостійної дослідної 

роботи, невідпрацьовані семінарські заняття тощо або не набрав мінімально 

необхідну кількість балів – 20 балів (тобто кількість балів, яка сумарно з 

максимально можливою кількістю балів, які студент може отримати під час 

семестрового контролю не дозволить отримати підсумкову оцінку «задовільно – Е, 60 

балів»), то він не допускається до складання екзамену під час семестрового контролю, 

але має право ліквідувати академічну заборгованість у порядку передбаченому 

«Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ЧНТУ». 

Для складання екзамену існують білети. Білети складаються із трьох питань.  

Критерії: 

 від 33 до 40 балів - відповідь повна і зміст відповіді студента 

повністю відповідає сутності поставленого запитання;  

 від 24 до 32 балі - студент виконує всі завдання без грубих помилок;  

 від 17 до 24 балів - студент допускає грубі помилки і всі питання 

виконані менш ніж на половину; 

 не більше 16 балів - при невиконанні хоча б одного завдання білету. 

Повторне складання екзамену з метою підвищення позитивної оцінки не 

дозволяється. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оці

нка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи 
для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В 

добре 
75-81 С 



16 

 

  

66-74 D 
задовільно  

 

60-65 Е  

0-59 FX незадовільно  не зараховано  
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2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Семінарські заняття є ефективною формою організації навчання у 

вищому навчальному закладі, з якими органічно поєднуються лекції. Така форма 

заняття відіграє важливу роль у вивченні дисципліни “Основи національної 

безпеки”, оскільки:  

- стимулює регулярне вивчення студентами першоджерел та іншої 

літератури, а також матеріалів лекційного курсу; 

- закріплює знання, отримані студентами на лекції та під час самостійної 

роботи;  

-  дозволяє студентам перевірити правильність раніше отриманих знань, 

вичленувати в них найбільш важливе, істотне;  

- формує навички самостійного мислення, усного виступу з теоретичних 

питань, привчаючи студентів вільно оперувати термінологією, основними 

поняттями і категоріями;  

- дає можливість поєднати теоретичні знання із практичними навичками;  

- надає можливість викладачу систематично контролювати рівень 

самостійної роботи студентів над першоджерелами, іншим навчальним 

матеріалом, ступінь їх уважності на лекціях. 

Робота на семінарському занятті включає:  

- усні опитування студентів, обговорення питань передбачених планом 

семінарських занять;  

- коротке письмове опитування студентів з основних питань теми;  

- обговорення доповідей з питань, що пропонуються для самостійного 

вивчення студентами. 

Самостійна робота є основним способом оволодіння студентом матеріалу 

у вільний від обов’язкових занять час, але її зміст визначається робочою 

програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

Самостійна робота студента з дисципліни “Основи національної безпеки” 

включає:  

- поглиблене вивчення питань з кожної теми, враховуючи і ті, що 

виносяться на обговорення на семінарському занятті;  

- пошук та аналіз додаткової рекомендованої літератури для виконання 

індивідуальних завдань; 

- есе (реферат); 

- реферування наукової літератури. 

Самостійна робота повинна здійснюватися студентами на підставі 

вивчення теоретичного матеріалу з використанням рекомендованих підручників 

і навчальних посібників з дотриманням затвердженого плану. Обов’язковим 

елементом такої роботи є вивчення теоретичних положень. Варіантність форм 

самопідготовки залежить від виду навчальної дисципліни і може мати наступний 

зміст. 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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По-перше, додаткове вивчення окремих питань, які не викладаються 

лектором під час проведення лекційних занять або тих, які тільки аналізуються в 

обмеженому обсязі. Саме тому, першу частину завдань для самостійної роботи 

студента складають питання, що виносяться на семінарське заняття, які 

вимагають більш детального самостійного засвоєння і відображення у базовому 

конспекті лекцій. Крім того, в процесі викладання теоретичного курсу, виникає 

потреба у зверненні студентів до окремих теоретичних питань, які детально 

вивчаються при ознайомленні з іншими курсами, зокрема такими як кримінальне 

право, кримінальне процесуальне право, цивільне право, адміністративне право, 

криміналістика, судова медицина, судова психіатрія та інші. Саме тому деякі 

питання для самостійної підготовки орієнтовані на звернення до вивчених вже 

дисциплін, що стає підґрунтям для більш глибокого і системного засвоєння 

інформації при вивченні навчальної дисципліни “Основи національної безпеки”.  

По – друге, щодо питань, які не досліджувалися у процесі викладання 

лекційного курсу, може застосовуватися така форма самостійної роботи як 

рефератне викладення змісту на підставі самостійного вивчення теоретичних 

положень з використанням монографічних досліджень, підручників та 

навчальних посібників з відповідного питання. З огляду на специфіку 

гуманітарної освіти, такі реферати підлягають обов’язковому оприлюдненню під 

час проведення семінарського заняття за відповідною темою і подальшого їх 

обговорення. З метою підвищення уваги студентів до змісту рефератів 

обговорюванні питання включаються в тематику наступних семінарських занять 

для всіх студентів академічної групи. Відповідно, окремі питання для 

самостійної роботи можуть розглядатися як теми рефератів. Обсяг реферату не 

повинен перевищувати 20 сторінок і містити детальний аналіз обраної теми з 

використанням нормативних джерел, навчальної та наукової (наукові статті, тези 

конференцій, монографії) літератури з обов’язковими посиланнями на 

використані джерела. За результатом захисту реферату студент отримує оцінку, 

яка враховує рівень виконання письмової роботи та рівень захисту реферату. Під 

час захисту реферату студент напрацьовує вміння та навички, які будуть 

використовуватися під час захисту випускної кваліфікаційної (магістерської) 

роботи.  

Самостійне опрацювання визначених тематичними планами питань 

полягає в необхідності: ознайомитися з відповідними положеннями діючого 

законодавства, практики його застосування, міжнародними нормативно-

правовими актами та іншими джерелами та науково-практичними коментарями 

до них; опрацювати навчальну та наукову літературу, виходячи з переліку 

рекомендованих літературних джерел; скласти план та конспект відповіді на 

визначені питання. Незрозумілість отриманої інформації зобов’язує студента 

звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.  
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2.1 Тема 1: Поняття та  зміст загальної теорії національної безпеки 

(Націобезпекознавства) 

  

1. Формування загальної теорії національної безпеки (націобезпекознавства). 

Її сутність та зміст. 

2. Основні категорії націобезпекознавства. 

3. Націобезпекознавство в системі наук. 

4. Науковий підхід до вивчення складових національної безпеки, його 

структура та зміст.     

5. Взаємозв’язок націобезпекознавства з іншими галузями наукового знання. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. У чому полягає відмінність націобезпекознавства від теорії безпеки 

життєдіяльності. 

2. До яких наук має належати націобезпекознавство: юридичних, військових, 

соціальних тощо. 

3. Розкрийте зміст періодизації парадигм національної безпеки. 

4. Евристичні можливості синергетики при формуванні націобезпекознавства 

. 

 

Теми есе (рефератів) 

1.   Історія розвитку націобезпекознавства в Україні та за її межами у XX ст. 

2.   Особливості використання знань націобезпекознавства у професійній 

діяльності фахівця з кібербезпеки. 

3. Історія розвитку націобезпекознавства за кордоном. 

 

 

2.2 Тема 2:  Система забезпечення національної безпеки України 

 

 1. Поняття та зміст системи забезпечення національної безпеки України. 

2. Мета, завдання і функції системи забезпечення національної безпеки 

України. 

3. Принципи побудови та функціонування системи забезпечення 

національної безпеки України.  

4. Характеристика реальних та потенційних загроз національній безпеці 

України. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 
 

1. Сутність  гарантій ефективного управління національною безпекою. 

2. Структура системи забезпечення національної безпеки.  

3. Сутність понять «інформаційний вплив», «інформаційна операція», 

«інформаційна війна», «інформаційна зброя».  

http://pidruchniki.ws/18060203/politologiya/garantiyi_efektivnogo_upravlinnya_natsionalnoyu_bezpekoyu#200
http://pidruchniki.ws/18060203/politologiya/garantiyi_efektivnogo_upravlinnya_natsionalnoyu_bezpekoyu#687
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4. Роль та значення корупції для забезпечення національної та 

міжнародної безпеки.  

5. Оцінка сучасного стану національної та міжнародної безпеки. 

 

Теми есе (рефератів) 

1. Структура воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти. 

2. Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної 

безпеки України. 

 

 

2.3 Тема 3:  Система управління національною безпекою України. 

 

1. Поняття системи управління національною безпекою. 

2. Структура системи управління національною безпекою. 

3. Компетенція Президента України у забезпеченні національної безпеки 

України. 

4. Конституційні засади організації та діяльності Кабінету Міністрів 

України в сфері управління національною безпекою 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Компетенція Верховної Ради України в сфері забезпечення національної 

безпеки. 

2. Конституційний Суд України та його роль в сфері забезпечення 

державної безпеки. 

 

Теми есе (рефератів) 

1. Сутність діяльності судів загальної юрисдикції в сфері забезпечення 

державної безпеки. 

2. Роль та місце органів прокуратури в сфері забезпечення державної 

безпеки. 

 

2.4 Тема 4: Сили забезпечення національної безпеки України. 

 

1. Сили та засоби забезпечення національної безпеки України. 

2. Структура системи забезпечення національної безпеки України. 

3. Поняття та зміст системи управління національною безпекою. 

4. Компетенція основних складових системи управління національною 

безпекою. 

 

http://pidruchniki.ws/12980108/politologiya/sistema_upravlinnya_natsionalnoyu_bezpekoyu_ukrayini#308
http://pidruchniki.ws/19570411/politologiya/struktura_sistemi_upravlinnya_natsionalnoyu_bezpekoyu#954
http://pidruchniki.ws/12800528/politologiya/kompetentsiya_prezidenta_ukrayini_zabezpechenni_natsionalnoyi_bezpeki_ukrayini#861
http://pidruchniki.ws/12800528/politologiya/kompetentsiya_prezidenta_ukrayini_zabezpechenni_natsionalnoyi_bezpeki_ukrayini#861
http://pidruchniki.ws/16520205/politologiya/konstitutsiyni_zasadi_organizatsiyi_diyalnosti_kabinetu_ministriv_ukrayini_sferi_upravlinnya_natsionalnoyu#497
http://pidruchniki.ws/16520205/politologiya/konstitutsiyni_zasadi_organizatsiyi_diyalnosti_kabinetu_ministriv_ukrayini_sferi_upravlinnya_natsionalnoyu#497
http://pidruchniki.ws/17190512/politologiya/kompetentsiya_verhovnoyi_radi_ukrayini_sferi_zabezpechennya_natsionalnoyi_bezpeki#542
http://pidruchniki.ws/17190512/politologiya/kompetentsiya_verhovnoyi_radi_ukrayini_sferi_zabezpechennya_natsionalnoyi_bezpeki#542
http://pidruchniki.ws/17190512/politologiya/kompetentsiya_verhovnoyi_radi_ukrayini_sferi_zabezpechennya_natsionalnoyi_bezpeki#792
http://pidruchniki.ws/17190512/politologiya/kompetentsiya_verhovnoyi_radi_ukrayini_sferi_zabezpechennya_natsionalnoyi_bezpeki#851
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Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

 

1. Структура сил забезпечення національної безпеки України. 

2. Місце та роль Державного бюро розслідувань у системі забезпечення 

національної безпеки України. 

3. Місце та роль Національного антикорупційного бюро України у системі 

забезпечення національної безпеки України. 

4. Компетенція центральних органів виконавчої влади у забезпеченні 

національної безпеки. 

 

Теми есе (рефератів) 

 

1. Роль Міністерства внутрішніх справ України в управлінні національною 

безпекою 

2. Роль Служби безпеки України в управлінні національною безпекою. 

3. Роль інституту Ради національної безпеки і оборони України в системі 

управління національною безпекою  

4. Завдання розвідувальних органів України у сфері національною безпекою 

5. Завдання Управління державної охорони України у сфері управління 

національною безпекою 

6. Розвиток концептуальних підходів щодо забезпечення національної 

безпеки - ключова проблема державного управління. 

 

2.5  Тема 5: Нормативно-правове забезпечення національної безпеки 

України 
 

1. Поняття та зміст нормативно-правового забезпечення національної 

безпеки.  Його відмінність від нормативно-правового регулювання. 

 2. Методологія формування правового поля забезпечення  національної 

безпеки України. 

 3. Завдання законодавства про національну безпеку. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Характеристика закону України "Про Службу безпеки України". 

2. Характеристика закону України "Про Збройні сили України ". 

3. Правові обмеження функціонування державної влади в контексті 

захисту національної безпеки.  

4. Реорганізація системи управління національною безпекою України: 

правовий аспект.  

 

http://pidruchniki.ws/12090810/politologiya/natsionalniy_bank_ukrayini#393
http://pidruchniki.ws/12090810/politologiya/natsionalniy_bank_ukrayini#393
http://pidruchniki.ws/12631113/politologiya/rol_ovs_ukrayini_upravlinni_natsionalnoyu_bezpekoyu#237
http://pidruchniki.ws/12631113/politologiya/rol_ovs_ukrayini_upravlinni_natsionalnoyu_bezpekoyu#237
http://pidruchniki.ws/12920522/politologiya/rol_sluzhbi_bezpeki_ukrayini_upravlinni_natsionalnoyu_bezpekoyu#189
http://pidruchniki.ws/12920522/politologiya/rol_sluzhbi_bezpeki_ukrayini_upravlinni_natsionalnoyu_bezpekoyu#284
http://pidruchniki.ws/15660212/politologiya/zavdannya_upravlinnya_derzhavnoyi_ohoroni_ukrayini_sferi_upravlinnya_natsionalnoyu_bezpekoyu#264
http://pidruchniki.ws/15660212/politologiya/zavdannya_upravlinnya_derzhavnoyi_ohoroni_ukrayini_sferi_upravlinnya_natsionalnoyu_bezpekoyu#264
http://pidruchniki.ws/10611207/politologiya/ponyattya_zmist_normativno-pravovogo_zabezpechennya_natsionalnoyi_bezpeki#839
http://pidruchniki.ws/10611207/politologiya/ponyattya_zmist_normativno-pravovogo_zabezpechennya_natsionalnoyi_bezpeki#839
http://pidruchniki.ws/12590605/politologiya/metodologiya_formuvannya_pravovogo_polya_zabezpechennya_natsionalnoyi_bezpeki_ukrayini#197
http://pidruchniki.ws/12590605/politologiya/metodologiya_formuvannya_pravovogo_polya_zabezpechennya_natsionalnoyi_bezpeki_ukrayini#197
http://pidruchniki.ws/12590605/politologiya/metodologiya_formuvannya_pravovogo_polya_zabezpechennya_natsionalnoyi_bezpeki_ukrayini#109
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Теми есе (рефератів) 

1. Роль права в забезпеченні національної безпеки. 

  2. Характеристика засобів забезпечення законотворчої діяльності з питань 

національної безпеки. 

 

2.6 Тема 6: Концепція національної безпеки України. Закон України «Про 

національну безпеку України»: характеристика основних положень 

 

1. Підходи до формування Концепції національної безпеки та доктрин 

національної безпеки. 

2. Основні положення Закону України "Про національну безпеку України". 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Сучасні геополітичні моделі забезпечення національної безпеки. 

2. Історичні корені формування. Концепції національної безпеки України 

3. Поняття та зміст Концепції національної безпеки 

4. Класифікація Концепцій національної безпеки 

 

Теми есе (рефератів) 

1. Модель ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють 

суспільні відносини в сфері національної безпеки. 

2. Сутність доктрини національної безпеки.  

3. Місце та роль України в євразійському безпековому просторі.  

 

2.7 Тема 7: Інформаційна безпека. 

 

1. Поняття та зміст інформаційної безпеки 

2. Стан правового забезпечення інформаційної безпеки України. 

3. Теоретичні аспекти формування та функціонування системи забезпечення 

інформаційної безпеки України 

4. Мета функціонування та завдання системи забезпечення інформаційної 

безпеки. 

5. Структура системи забезпечення інформаційної безпеки та компетенція її 

складових 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Поняття інформаційної війни. 

2. Поняття та види загроз національним інтересам та національній безпеці в 

інформаційній сфері. 

3. Класифікація загроз в інформаційній сфері. 

 

http://pidruchniki.ws/15100827/politologiya/metodologiya_formuvannya_kontseptsiyi_natsionalnoyi_bezpeki_ukrayini#884
http://pidruchniki.ws/17910211/politologiya/ponyattya_zmist_kontseptsiyi_natsionalnoyi_bezpeki#623
http://pidruchniki.ws/17910211/politologiya/ponyattya_zmist_kontseptsiyi_natsionalnoyi_bezpeki#756
http://pidruchniki.ws/16850303/politologiya/ponyattya_zmist_informatsiynoyi_bezpeki#505
http://pidruchniki.ws/14051003/politologiya/teoretichni_aspekti_formuvannya_funktsionuvannya_sistemi_zabezpechennya_informatsiynoyi_bezpeki_ukrayini#286
http://pidruchniki.ws/14051003/politologiya/teoretichni_aspekti_formuvannya_funktsionuvannya_sistemi_zabezpechennya_informatsiynoyi_bezpeki_ukrayini#286
http://pidruchniki.ws/12090613/politologiya/meta_funktsionuvannya_zavdannya_sistemi_zabezpechennya_informatsiynoyi_bezpeki#616
http://pidruchniki.ws/12090613/politologiya/meta_funktsionuvannya_zavdannya_sistemi_zabezpechennya_informatsiynoyi_bezpeki#616
http://pidruchniki.ws/10981205/politologiya/struktura_sistemi_zabezpechennya_informatsiynoyi_bezpeki_kompetentsiya_skladovih#575
http://pidruchniki.ws/10981205/politologiya/struktura_sistemi_zabezpechennya_informatsiynoyi_bezpeki_kompetentsiya_skladovih#575
http://pidruchniki.ws/11510513/politologiya/harakteristika_zagroz_informatsiyniy_bezpetsi_sistemi_derzhavnogo_upravlinnya#822
http://pidruchniki.ws/15341220/politologiya/ponyattya_vidi_zagroz_natsionalnim_interesam_natsionalniy_bezpetsi_informatsiyniy_sferi#607
http://pidruchniki.ws/15341220/politologiya/ponyattya_vidi_zagroz_natsionalnim_interesam_natsionalniy_bezpetsi_informatsiyniy_sferi#607
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Теми есе (рефератів) 

1. Класифікація загроз національним інтересам та національній безпеці в 

інформаційній сфері. 

2. Характер ті зміст сучасних інформаційних війн. 

3. Інформаційні аспекти боротьби з техногенним тероризмом. 

 

2.8 Тема 8: Геополітична безпека. 

 

1. Поняття та зміст геополітики. 

2. Поняття геополітичної безпеки. 

3. Загальна характеристика України як суб'єкта геополітики. 

4. Система забезпечення геополітичної безпеки. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Джерела та предмет геополітики. 

2. Основні закони геополітики. 

3. Сучасні загрози геополітичній безпеці. 

 

Теми есе (рефератів) 

 

1. Система забезпечення геополітичної безпеки. 

2. Пріоритетні напрями забезпечення геополітичної безпеки на сучасному 

етапі. 

 

2.9 Тема 9.  Екологічна безпека України 

 

1. Поняття, зміст та основні характеристики екологічної безпеки. 

2. Характеристика  екологічних законів та головних принципів екологічної 

безпеки. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Національні інтереси України в екологічній сфері.  

2. Напрями забезпечення національної безпеки в екологічній сфері 

 

Теми есе (рефератів) 

 

1. Система забезпечення екологічної безпеки. 

2. Пріоритетні напрями забезпечення екологічної безпеки на сучасному 

етапі. 

 

 

 

http://pidruchniki.ws/15341220/politologiya/ponyattya_vidi_zagroz_natsionalnim_interesam_natsionalniy_bezpetsi_informatsiyniy_sferi#283
http://pidruchniki.ws/15341220/politologiya/ponyattya_vidi_zagroz_natsionalnim_interesam_natsionalniy_bezpetsi_informatsiyniy_sferi#607
http://pidruchniki.ws/15341220/politologiya/ponyattya_vidi_zagroz_natsionalnim_interesam_natsionalniy_bezpetsi_informatsiyniy_sferi#607
http://pidruchniki.ws/12991010/politologiya/geopolitichna_bezpeka_stan_suchasnomu_etapi#966
http://pidruchniki.ws/15931106/politologiya/ponyattya_geopolitichnoyi_bezpeki#824
http://pidruchniki.ws/13331222/politologiya/zagalna_harakteristika_ukrayini_subyekta_geopolitiki#990
http://pidruchniki.ws/11151212/politologiya/sistema_zabezpechennya_geopolitichnoyi_bezpeki#257
http://pidruchniki.ws/12560607/politologiya/dzherela_geopolitiki#993
http://pidruchniki.ws/14860110/politologiya/predmet_geopolitiki#468
http://pidruchniki.ws/16400116/politologiya/suchasni_zagrozi_geopolitichniy_bezpetsi#332
http://pidruchniki.ws/13500826/politologiya/prioritetni_napryami_zabezpechennya_geopolitichnoyi_bezpeki#725
http://pidruchniki.ws/13500826/politologiya/prioritetni_napryami_zabezpechennya_geopolitichnoyi_bezpeki#725
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2.10 Тема 10: Воєнна безпека 

 

1. Поняття та зміст воєнної небезпеки, її відмінність від воєнної загрози. 

2. Характеристика чинників, що впливають на ступінь воєнної безпеки. 

3. Сутність основних загроз воєнній безпеці на сучасному етапі розвитку 

України. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

 

1. Призначення системи забезпечення воєнної безпеки. 

2. Правові основи забезпечення воєнної безпеки. 

 

Теми есе (рефератів) 

 

1. Поняття та зміст війни. 

2. Модель ЗС України на сучасному етапі розвитку. 

3. Класифікація війн. 

4. Перспективи формування повітряно-космічних сил України. 

 

 

 

2.11 Тема 11. Управління національною безпекою в зарубіжних країнах 

 

1. Сутність стратегії національної безпеки США. 

2. Політика національної безпеки Німеччини та Франції. 

3. Державна стратегія національної безпеки Японії. 

 

 Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Окресліть зміст формування євразійської цивілізації. 

2. Проаналізувавши зміст концепцій національної безпеки, складіть 

власний проект концепції національної безпеки України. 

3. Окресліть зміст періодизації світових цивілізацій. 

 

 Теми есе (рефератів) 

1. Концепція національної безпеки Російської Федерації 

2. Концепція національної безпеки Республіки Молдова. 

3. Концепція національної безпеки Республіки Білорусь. 

4. Концепція національної безпеки в країнах ЄС 
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2.12 Тема 12.  Недержавне управління національною безпекою. 

1. Поняття, зміст  та завдання недержавної системи безпеки України.  

2. Стан національної безпеки України та основні завдання господарюючих 

суб’єктів недержавної форми власності по її забезпеченню. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Призначення недержавної системи безпеки України. 

2. Правові основи недержавної системи безпеки України. 

 

Теми есе (рефератів) 

 1. Методи забезпечення та напрями недержавного управління 

національною безпекою України у сфері економіки. 

 2. Методи забезпечення та напрями недержавного управління 

національною безпекою України у сфері внутрішньої, зовнішньої політики. 

3. Методи забезпечення та напрями недержавного управління 

національною безпекою України в інформаційній сфері.  

4. Методи забезпечення та напрями недержавного управління 

національною безпекою України соціальній та гуманітарних сферах. 

 

2.13 Тема 13.  Бенчмаркінг національної безпеки України 

 

1. Бенчмаркінг: поняття, предмет, механізм, цілі та завдання. 

2. Історичні основи, принципи та методи бенчмаркінгу.  

3. Поняття та зміст бенчмаркінгу безпеки. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Історичні аспекти розвитку бенчмаркінгу в країнах Європи. 

2. Етапи проведення бенчмаркінгу. 

3. Види бенчмаркінгу. 

 

Теми есе (рефератів) 

1. Перспективи розвитку бенчмаркінгу безпеки  в Україні. 

2. Аналіз бенчмаркінгу безпеки  в Німеччині. 

3. Аналіз бенчмаркінгу безпеки в США. 

4. Аналіз бенчмаркінгу безпеки  у Франції. 

 

2.14 Тема 14.  Юридична відповідальність за порушення вимог 

законодавства в сфері забезпечення національної безпеки України. 

 

1. Види юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства в 

сфері забезпечення національної безпеки в Україні. 

2. Підстави та порядок притягнення правопорушників до відповідальності за 

порушення вимог законодавства в сфері забезпечення національної безпеки. 

http://pidruchniki.ws/14140113/politologiya/etapi_provedennya_benchmarkinga#641
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Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавства в 

сфері забезпечення національної безпеки. 

2. Кримінальна відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері 

забезпечення національної безпеки. 

 

Теми есе (рефератів) 

1. Характеристика злочинів проти основ національної безпеки України.  

2. Види адміністративних правопорушень у сфері  забезпечення 

національної безпеки. 
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3 ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ З КУРСУ „ОСНОВИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ” 

 

1. Окресліть необхідність формування загальної теорії національної безпеки 

(націобезпекознавства). 

2. Сутність та зміст націобезпекознавства. 

3. Зміст основних категорій націобезпекознавства. 

4. Націобезпекознавство в системі наук. 

5. Структура наукового підходу до вивчення складових національної 

безпеки. 

6. У чому полягає відмінність націобезпекознавства від теорії безпеки 

життєдіяльності. 

7. До яких наук має належати націобезпекознавство: юридичних, воєнних, 

соціальних тощо. 

8. Розкрийте зміст періодизації парадигм національної безпеки. 

9. Евристичні можливості синергетики при формуванні 

націобезпекознавства. 

10. Поняття та зміст системи забезпечення національної безпеки України. 

11. Мета завдання і функції системи забезпечення національної безпеки 

України. 

12. Принципи побудови та функціонування системи забезпечення 

національної безпеки України. 

13. Сили та засоби забезпечення національної безпеки України. 

14. Структура системи забезпечення національної безпеки України. 

15. Поняття та зміст системи управління національною безпекою. 

16. Компетенція основних складових системи управління національною 

безпекою. 

17. Структура сил забезпечення національної безпеки України. 

18. Окресліть методи дослідження системи управління національною 

безпекою. 

19. Опишіть модель системи управління національної безпеки. 

20. Розробіть механізм взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і 

держави. 

21. Поняття нормативно-правового забезпечення національної безпеки. 

Його відмінність від нормативно-правового регулювання. 

22. Роль права в забезпеченні національної безпеки. 

23. Методологія формування правого поля забезпечення національної 

безпеки. 

24. Підходи до формування Концепції національної безпеки. 

 25. Підходи до формування доктрин національної безпеки. 

26. Основні положення Закону України "Про основи національної безпеки 

України". 

27. Модель ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють 

суспільні відносини в сфері національної безпеки. 
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28. Характеристика доктрин національної безпеки. 

29. Поняття та зміст інформаційної безпеки. 

30. Стан правового забезпечення інформаційної безпеки України. 

31. Основні загрози національній безпеці в інформаційній сфері на 

сучасному етапі розвитку України. 

32. Зміст системи інформаційної безпеки. 

33. Мета та завдання системи забезпечення інформаційної безпеки.  

34. Основні напрями державної політики національної безпеки в 

інформаційній сфері.  

35. Характер ті зміст сучасних інформаційних війн. 

36. Інформаційні аспекти боротьби з техногенним тероризмом. 

37. Поняття та основні складові геополітичної безпеки. 

38. Сучасні загрози гeoполітичній безпеці України.  

39. Система забезпечення геополітичної безпеки. 

40. Пріоритетні напрями забезпечення національної безпеки в геополітичній 

сфері. 

41. Розкрийте зміст співвідношення концепції національного інтересу і 

концпції глобалістики. 

42. Окресліть місце та роль України в структурах міжнародної безпеки в 

контексті змін безпекових парадигм. 

43. Роль України у формуванні центральноєвропейської цивілізації. 

44. Змоделюйте періодизацію світових цивілізацій. 

45. Поняття та зміст екологічної безпеки. 

46. Поняття та види загроз національній безпеці України в екологічні сфері. 

47. Система екологічної безпеки. 

48. Пріоритетні напрями забезпечення екологічної безпеки. 

49. Характер та зміст сучасних екологічних війн. 

50. Можливості України щодо моніторингу екологічних війн. 

51. Поняття та зміст воєнної небезпеки, її відмінність від воєнної загрози. 

52. Окресліть чинники, що впливають на ступінь воєнної безпеки. 

53. Визначте основні загрози воєнній безпеці на сучасному етапі розвитку 

України. 

54. Призначення системи забезпечення воєнної безпеки. 

55. Правові основи забезпечення воєнної безпеки. 

56. Окресліть складові елементи системи воєнної безпеки. 

57. Окресліть сучасний стан воєнної безпеки України. 

58. Які основні напрями реформування Збройних сил України. 

59. Поняття та зміст війни. 

60. Модель ЗС України на сучасному етапі розвитку. 

61. Класифікація війн. 

62. Концептуальні можливості Збройних сил України щодо ведення війн 

шостого покоління. 

63. Перспективи формування повітряно-космічних України. 

64. Основні положення стратеги національної безпеки США. 
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65. Історичне підґрунтя формування концепції безпеки Китаю. 

66. Післявоєнна політика безпеки Німеччини. 

67. Політика безпеки Франції. 

68. Основні положення державної стратегії Японія у XXI столітті. 

69. Концепція національної безпеки Монголії. 

70. Концепція національної безпеки Республіки Молдова.  

71. Концепція національної безпеки Республіки Білорусь.  

72. Концепція національної безпеки Російської Федерації. 

73. Окресліть зміст формування євразійської цивілізації. 

74. Окресліть зміст періодизації світових цивілізацій. 

75. Поняття та зміст недержавної системи безпеки. 

76. Стан національної безпеки та основні завдання недержавних суб'єктів по 

її забезпеченню. 

77. Види загроз національній безпеці, управління якими може здійснювати 

недержавна система національної безпеки. 

78. Напрями забезпечення національної безпеки недержавною системою. 

79. Структура та компетенція основних складових недержавної системи 

забезпечення національної безпеки України. 

80. Поняття менеджменту недержавної системи безпеки.  

81. Зміст менеджменту недержавної системи безпеки. 

82. Сформуйте доктрину недержавного забезпечення національної безпеки. 

83. Окресліть механізми взаємодії недержавних і державних суб'єктів 

забезпечення національної безпеки. 

84. Сформулюйте професіограму фахівця в сфері управління національною 

безпекою. 

85. Поняття та сутність бенчмаркінгу. 

86. Механізм бенчмаркінгу. 

87. Поняття та зміст бенчмаркінгу національної безпеки. 

88. Окресліть перспективи розвитку бенчмаркінгу національної безпеки. 

89. Місце та роль конкурентної розвідки в забезпеченні національної 

безпеки держави. 

90. Роль державних розвідувальних органів в забезпеченні безпеки 

недержавних суб'єктів господарювання. 
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4 ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

1. Окресліть необхідність формування загальної теорії національної безпеки 

(націобезпекознавства). 

2. Сутність та зміст націобезпекознавства. 

3. Зміст основних категорій націобезпекознавства. 

4. Націобезпекознавство в системі наук. 

5. Структура наукового підходу до вивчення складових національної 

безпеки. 

6. У чому полягає відмінність націобезпекознавства від теорії безпеки 

життєдіяльності. 

7. До яких наук має належати націобезпекознавство: юридичних, воєнних, 

соціальних тощо. 

8. Розкрийте зміст періодизації парадигм національної безпеки. 

9. Евристичні можливості синергетики при формуванні 

націобезпекознавства. 

10. Поняття та зміст системи забезпечення національної безпеки України. 

11. Мета завдання і функції системи забезпечення національної безпеки 

України. 

12. Принципи побудови та функціонування системи забезпечення 

національної безпеки України. 

13. Сили та засоби забезпечення національної безпеки України. 

14. Структура системи забезпечення національної безпеки України. 

15. Поняття та зміст системи управління національною безпекою. 

16. Компетенція основних складових системи управління національною 

безпекою. 

17. Структура сил забезпечення національної безпеки України. 

18. Окресліть методи дослідження системи управління національною 

безпекою. 

19. Опишіть модель системи управління національної безпеки. 

20. Розробіть механізм взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і 

держави. 

21. Поняття нормативно-правового забезпечення національної безпеки. 

Його відмінність від нормативно-правового регулювання. 

22. Роль права в забезпеченні національної безпеки. 

23. Методологія формування правого поля забезпечення національної 

безпеки. 

24. Підходи до формування Концепції національної безпеки. 

 25. Підходи до формування доктрин національної безпеки. 

26. Основні положення Закону України "Про основи національної безпеки 

України". 

27. Модель ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють 

суспільні відносини в сфері національної безпеки. 
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28. Характеристика доктрин національної безпеки. 

29. Поняття та зміст інформаційної безпеки. 

30. Стан правового забезпечення інформаційної безпеки України. 

31. Основні загрози національній безпеці в інформаційній сфері на 

сучасному етапі розвитку України. 

32. Зміст системи інформаційної безпеки. 

33. Мета та завдання системи забезпечення інформаційної безпеки.  

34. Основні напрями державної політики національної безпеки в 

інформаційній сфері.  

35. Характер ті зміст сучасних інформаційних війн. 

36. Інформаційні аспекти боротьби з техногенним тероризмом. 

37. Поняття та основні складові геополітичної безпеки. 

38. Сучасні загрози гeoполітичній безпеці України.  

39. Система забезпечення геополітичної безпеки. 

40. Пріоритетні напрями забезпечення національної безпеки в геополітичній 

сфері. 

41. Розкрийте зміст співвідношення концепції національного інтересу і 

концпції глобалістики. 

42. Окресліть місце та роль України в структурах міжнародної безпеки в 

контексті змін безпекових парадигм. 

43. Роль України у формуванні центральноєвропейської цивілізації. 

44. Змоделюйте періодизацію світових цивілізацій. 

45. Поняття та зміст екологічної безпеки. 

46. Поняття та види загроз національній безпеці України в екологічні сфері. 

47. Система екологічної безпеки. 

48. Пріоритетні напрями забезпечення екологічної безпеки. 

49. Характер та зміст сучасних екологічних війн. 

50. Можливості України щодо моніторингу екологічних війн. 

51. Поняття та зміст воєнної небезпеки, її відмінність від воєнної загрози. 

52. Окресліть чинники, що впливають на ступінь воєнної безпеки. 

53. Визначте основні загрози воєнній безпеці на сучасному етапі розвитку 

України. 

54. Призначення системи забезпечення воєнної безпеки. 

55. Правові основи забезпечення воєнної безпеки. 

56. Окресліть складові елементи системи воєнної безпеки. 

57. Окресліть сучасний стан воєнної безпеки України. 

58. Основні напрями реформування Збройних сил України. 

59. Поняття та зміст війни. 

60. Модель ЗС України на сучасному етапі розвитку. 

61. Класифікація війн. 

62. Концептуальні можливості Збройних сил України щодо ведення війн 

шостого покоління. 

63. Перспективи формування повітряно-космічних України. 

64. Основні положення стратеги національної безпеки США. 
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65. Історичне підґрунтя формування концепції безпеки Китаю. 

66. Післявоєнна політика безпеки Німеччини. 

67. Політика безпеки Франції. 

68. Основні положення державної стратегії Японія у XXI столітті. 

69. Концепція національної безпеки Монголії. 

70. Концепція національної безпеки Республіки Молдова.  

71. Концепція національної безпеки Республіки Білорусь.  

72. Концепція національної безпеки Російської Федерації. 

73. Окресліть зміст формування євразійської цивілізації. 

74. Окресліть зміст періодизації світових цивілізацій. 

75. Поняття та зміст недержавної системи безпеки. 

76. Стан національної безпеки та основні завдання недержавних суб'єктів по 

її забезпеченню. 

77. Види загроз національній безпеці, управління якими може здійснювати 

недержавна система національної безпеки. 

78. Напрями забезпечення національної безпеки недержавною системою. 

79. Структура та компетенція основних складових недержавної системи 

забезпечення національної безпеки України. 

80. Поняття менеджменту недержавної системи безпеки.  

81. Зміст менеджменту недержавної системи безпеки. 

82. Сформуйте доктрину недержавного забезпечення національної безпеки. 

83. Окресліть механізми взаємодії недержавних і державних суб'єктів 

забезпечення національної безпеки. 

84. Сформулюйте професіограму фахівця в сфері управління національною 

безпекою. 

85. Поняття та сутність бенчмаркінгу. 

86. Механізм бенчмаркінгу. 

87. Поняття та зміст бенчмаркінгу національної безпеки. 

88. Окресліть перспективи розвитку бенчмаркінгу національної безпеки. 

89. Місце та роль конкурентної розвідки в забезпеченні національної 

безпеки держави. 

90. Роль державних розвідувальних органів в забезпеченні безпеки 

недержавних суб'єктів господарювання. 
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