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Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне управління у сфері 

національної безпеки» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування / Нац. техн. ун-т. 

«Дніпровська політехніка», каф. державного управління і місцевого 

самоврядування. Дніпро: НТУ «ДП», 2022. 15 с. 

 

 

Розробник: 

– Овдін Олександр Володимирович, доцент, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри державного управління і місцевого самоврядування 
 

Робоча програма регламентує: 

− мету дисципліни; 

− дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

− базові дисципліни; 

− обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

− програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

− алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів навчання 

(шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

− інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

− рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під час 

планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки здобувачів 

вищої освіти до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 

внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 

акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

 

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності  

281 «Публічне управління та адміністрування» (протокол № 5 від 28 серпня 2022 р.).  
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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою дисципліни «Публічне управління у сфері національної безпеки» є 

формування у слухачів необхідних знань з публічного управління у сфері 

національної безпеки, що має забезпечити здатність приймати рішення у складних і 

непередбачуваних умовах глобальних трансформацій з урахуванням захисту 

національних інтересів. 
 

2. ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Шифр ДРН 
Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Зміст 

ДРН – 01 

Продемонструвати знання теоретичних засад публічного управління у сфері 

національної безпеки України. Продемонструвати розуміння сутності 

інструментів публічного управління у сфері національної безпеки з позиції 

демократичних, людиноцентричних, аксіологічних, акмеологічних парадигм 

(підходів)  

ДРН – 02 

Продемонструвати знання правових та інституційних основ публічного 

управління у сфері національної безпеки України з урахуванням національних 

інтересів  

ДНР – 03 

Продемонструвати знання основ міжнародного правопорядку та захисту 

міжнародної безпеки, а також інститутів глобальної та регіональної безпеки, у т. 

ч. Організації Північноатлантичного договору. 

ДРН – 04 
Продемонструвати знання основних загроз національній безпеці України на 

сучасному етапі та напрямів захисту національної безпеки України 

ДРН – 05 

Продемонструвати здатність презентувати, вміння аргументувати та обґрунтувати 

авторську позицію щодо інструментів удосконалення напрямів публічного 

управління та нейтралізації загроз у сфері національної безпеки України 

 

3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення курсу ґрунтуються на знаннях, 

отриманих з вивчених дисциплін за попереднім рівнем вищої освіти. Необхідним є 

наявність у слухачів навичок самостійної роботи з науковою літературою, ведення 

дискусій, здійснення аналітико-синтетичної діяльності. 
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4. ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Вид  

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

Денна / Вечірня Заочна 

аудиторні   

заняття 

самостійна 

робота 

аудиторні  

заняття 

самостійна 

робота 

лекційні 60 18 42 4 56 

практичні 60 36 24 6 54 

лабораторні - - - - - 

семінари - - - - - 

РАЗОМ 120 54 66 10 110 

 
 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
5.1 Тематичний план та розподіл обсягу часу за видами навчальних занять 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 60 

ДРН – 01 

ДРН – 04 

Тема 1. Теоретичні засади публічного управління у сфері 

національної безпеки. Національні інтереси України 

10 

1.1. Поняття, сутність та категорії національної безпеки 

1.2. Основні принципи забезпечення національної безпеки 

України 

1.3. Об’єкти національної безпеки 

1.4. Поняття та сутність національних інтересів 

1.5. Фундаментальні національні інтереси України 

ДРН – 02 Тема 2. Нормативно-правове забезпечення публічного 

управління у сфері національної безпеки 

10 

2.1. Загальний огляд нормативно-правового забезпечення 

публічного управління у сфері національної безпеки 

2.2. Закон України «Про національну безпеку України» та інші 

ключові закони України у даній сфері 

2.3. Стратегія національної безпеки України, Стратегія воєнної 

безпеки України та інші підзаконні нормативні правові акти у 

даній сфері 

ДРН – 03 Тема 3. Інституційне забезпечення публічного управління у 

сфері національної безпеки 

10 

3.1. Сектор безпеки та оборони. Його основні складові. Поняття та 

сутність демократичного цивільного контролю у сфері 

національної безпеки 

3.2. Роль та значення президента України як суб’єкта забезпечення 

національної безпеки  

3.3. Роль та значення Верховної Ради України як суб’єкта 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

забезпечення національної безпеки 

3.4. Роль та значення Кабінету міністрів України як суб’єкта 

забезпечення національної безпеки 

3.5. Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на 

сучасному етапі: статус та значення у державі, функції, 

керівництво, склад, порядок прийняття рішень 

ДРН – 01 

ДРН – 04 

Тема 4. Публічне управління у сфері національної безпеки на 

міжнародному рівні 

10 

4.1. Поняття міжнародного правопорядку та принципи 

міжнародного права. Мир та безпека як об’єкти міжнародного 

права 

4.2. Міжнародні конфлікти та їх класифікація 

4.3. Методи врегулювання міжнародних конфліктів 

4.4. Інститути глобальної безпеки 

4.5. Рада Безпеки ООН: значення, склад (постійні та непостійні 

члени), порядок роботи та прийняття рішень 

ДРН – 02 

ДНР – 04 

Тема 5. Військові аспекти публічного управління у сфері 

національної безпеки 

10 

5.1. Воєнна безпека як складова національної безпеки 

5.2. Нормативно-правове забезпечення публічного управління у 

сфері воєнної безпеки та еволюція Воєнної доктрини (Стратегії 

воєнної безпеки) України 

5.3. Поняття Воєнної організації держави (ВОД) 

5.4. Збройні сили України, Національна гвардія України та інші 

силові структури у складі ВОД. Їх роль у забезпеченні публічного 

управління у сфері воєнної безпеки 

ДРН – 02 

ДНР – 03 

ДНР – 04 

Тема 6. Євроатлантична інтеграція України у контексті 

захисту національної безпеки 

10 

6.1. Роль систем міжнародної безпеки для державного суверенітету 

та територіальної цілісності. Застосування Україною систем 

міжнародної безпеки в контексті захисту національної безпеки  

6.2. Поняття оборонного союзу 

6.3. Організація Північноатлантичного договору (НАТО): 

створення, призначення, функції, історичні етапи, еволюція 

6.4. НАТО як інститут захисту регіональної безпеки в Європі на 

сучасному етапі 

6.5. Значення євроатлантичної інтеграції для національної безпеки 

України 

6.6. Початок євроатлантичної інтеграції та її гальмування до 2014 

р. Складнощі, досягнення та перспективи євроатлантичної 

інтеграції на сучасному етапі. 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 60 

ДРН – 02 

ДРН – 05 

1. Стратегія національної безпеки України та Стратегія воєнної 

безпеки України 

10 

ДРН – 02 

ДРН – 05 
2. Суб’єкти публічного управління у сфері національної безпеки 

10 

ДРН – 03 

ДРН – 05 

3. Будапештський меморандум про гарантії безпеки Україні: pro et 

contra 

10 

ДРН – 03 

ДРН – 05 

4. Мінські угоди та їх роль у підготовки України до відбиття 

повномасштабної російської збройної агресії: pro et contra 

10 

ДРН – 04 

ДРН – 05 
5. Збройні сили України на сучасному етапі  

10 

ДРН – 03 

ДРН – 04 

ДРН – 05 

6. Організація Північноатлантичного договору та її роль у 

контексті забезпечення миру в Європі 

10 

РАЗОМ 120 

 

5.2. Індивідуальне завдання 

 

Здобувач вищої освіти виконує есе, обираючи 1 із запропонованих варіантів 

(див. нижче). Есе друкуються за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша 

білого паперу формату А4 (210 х 297) з використанням шрифту текстового 

редактора Word Times New Roman розміром 14 з полуторним міжрядковим 

інтервалом. Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 

мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Обсяг повинен становити 7-10 

друкованих сторінок. На титульній сторінці повинні бути вказані: назва (тема), 

прізвище, ім’я та по батькові слухача, номер його групи, спеціальність. У разі 

негативної оцінки есе разом з рецензією повертається слухачу, який повинен 

доопрацювати його з урахуванням зауважень і подати допрацьований варіант для 

повторної перевірки. 

Запропоновані теми есе: 

1. Створення Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та її 

розвиток у роки Холодної війни. 

2. Організація Північноатлантичного договору (НАТО) на сучасному етапі. 

3. Відносини України з НАТО.  

4. Заснування ООН. 

5. Статут ООН. 

6. Принципи міжнародного права. 

7. Генеральна Асамблея та Рада безпеки ООН. 

8. Участь України у діяльності ООН.  

9. Міжнародний валютний фонд та його роль у забезпеченні глобальної 

фінансової безпеки. 
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10. Світовий банк та його роль у забезпеченні глобальної фінансової безпеки. 

11. Міжнародний конфлікт та методи його врегулювання. 

12. Заборонені засоби ведення воєнних дій. 

13. Правові основи системи забезпечення національної безпеки України. 

14. Стратегія національної безпеки України. 

15. Національні інтереси України та їх пріоритети. 

16. Об’єкти та принципи національної безпеки України. 

17. РНБО: правовий статус, структура, повноваження, функції. 

18. Президент України як суб’єкт забезпечення національної безпеки.  

19. Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України як суб’єкти 

забезпечення національної безпеки.  

20. Служба безпеки України як суб’єкт забезпечення національної безпеки. 

21. Збройні сили України та їх роль у забезпечення національної безпеки. 

22. Воєнна доктрина України та її роль у забезпечення національної безпеки. 

23. Окупація Кримського півострова та бойові дії на сході України у контексті 

захисту національної безпеки. 

24. Мінські угоди та їх роль у мирному процесі. 

25. Загрози внутрішньополітичній безпеці України.  

26. Загрози зовнішньополітичній безпеці України. 

27. Загрози військовій безпеці України. 

28. Загрози демографічній безпеці України. 

29. Загрози інформаційній безпеці України. 

30. Загрози національній безпеці України в соціально-гуманітарній сфері. 
 

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Сертифікація досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється за допомогою 

прозорих процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до 

Положення університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікований 

під час контрольних заходів, відображає реальний результат навчання здобувача 

вищої освіти за дисципліною. 

 

6.1. Шкали 

 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти НТУ «ДП» 

здійснюється за рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання 

необхідна (за офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації 

(переведення) оцінок мобільних студентів. 

 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihv_f8uZ7TAhWiApoKHfvVBkEQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fzakinppo.org.ua%2F2010-06-01-18-45-19%2F2010-06-01-18-45-50%2F170-2010-04-08-05-49-19&usg=AFQjCNHE61dFSoVIvb_Z7be55vgF0a7deg&bvm=bv.152180690,d.d24
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Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо здобувач вищої освіти 

отримав підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

6.2 Засоби та процедури 

 

Засвоєння матеріалу з дисципліни відбувається під час аудиторних занять 

(лекцій, практичних та семінарських занять) та самостійної роботи над джерелами із 

супроводом у корпоративному навчальному середовищі Teams MS Office та на 

дистанційній платформі Moodlе. 

– лекції з використанням технічних та інших засобів навчання (вступна, 

тематичні проблемно-орієнтовані, інтерактивні);   

– практичні заняття з використанням технічних та інших засобів навчання 

(робота в малих групах (командна робота), дискусії, візуалізація); 

– самостійна робота, зокрема з використанням інформаційно-комунікаційних 

та програмно-прикладних засобів навчання (робота із друкованими та електронними 

інформаційними ресурсами, виконання індивідуальних завдань, тестування у 

режимі самооцінювання).Підсумкова оцінка з дисципліни «Публічне управління у 

сфері національної безпеки» складається з отриманого відсотку балів за 

результатами поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль здійснюється за результатами участі в дискусіях та 

обговореннях проблемного навчального матеріалу, за результатами презентації 

доповідей на практичних та семінарських заняттях, за результатами підготовки та 

захисту есе: 

− 20 % балів – за активність у опануванні навчального матеріалу та 

присутність не менш ніж на 80 % навчальних занять; 

− 20 % балів – за результатами презентації доповідей на практичних та 

семінарських заняттях та участі у обговоренні питань практичних та семінарських 

занять 

− 20 % балів – за результатами підготовки та презентації есе. 

Підсумковий контроль – 40 % балів. Форма підсумкового контролю – 

комп’ютерне тестування. 
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6.3. Критерії 

 

Реальні результати навчання здобувача вищої освіти ідентифікуються та 

вимірюються відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою 

критеріїв, що описують дії студента для демонстрації досягнення результатів 

навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю 

лекційних і практичних занять в якості критерію використовується коефіцієнт 

засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно 

за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня 

компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені НРК 

для освітньо-наукового рівня вищої освіти (подано нижче). 

 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК 

(магістр) 
Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 
 спеціалізовані 

концептуальні 

знання, що 

включають сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або галузі 

знань і є основою для 

оригінального 

мислення та 

проведення 

досліджень, 

критичне 

осмислення проблем 

у галузі та на межі 

галузей знань  

 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

– спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

– критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить не грубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

 спеціалізовані 

уміння/навички 

розв’язання 

Відповідь характеризує уміння: 

– виявляти проблеми; 

– формулювати гіпотези; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

проблем, необхідні 

для проведення 

досліджень та/або 

провадження 

інноваційної 

діяльності з метою 

розвитку нових 

знань та процедур;  

 здатність 

інтегрувати знання 

та розв’язувати 

складні задачі у 

широких або 

мультидисциплінар-

них контекстах;  

 здатність 

розв’язувати 

проблеми у нових 

або незнайомих  

середовищах за 

наявності неповної 

або обмеженої 

інформації з 

урахуванням 

аспектів соціальної 

та етичної 

відповідальності  

– розв’язувати проблеми; 

– оновлювати знання; 

– інтегрувати знання; 

– провадити інноваційну діяльність; 

– провадити наукову діяльність 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з не грубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань за 

зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

Рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

 зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

знань, висновків та 

аргументації до 

фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які 

навчаються  

Зрозумілість відповіді (доповіді).  

Мова: правильна; чиста; ясна; точна; логічна; виразна; 

лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

– послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

– наявність логічних власних суджень; 

– доречна аргументації та її відповідність відстоюваним 

положенням; 

– правильна структура відповіді (доповіді); 

– правильність відповідей на запитання; 

– доречна техніка відповідей на запитання; 

– здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

– використання іноземних мов у професійній діяльності 

95-100 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири 

80-84 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

вимоги) 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді)  

та комунікаційна стратегія з хибами (сумарно  

не реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді)  

та комунікаційна стратегія з хибами (сумарно  

не реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 управління 

робочими або 

навчальними 

процесами, які є 

складними, 

непередбачуваними 

та потребують нових 

стратегічних 

підходів; 

 відповідальність за 

внесок до 

професійних знань і 

практики та/або 

оцінювання 

результатів 

діяльності команд та 

колективів;  

 здатність 

продовжувати 

навчання з високим 

ступенем автономії  

Відмінне володіння компетенціями: 

– використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

– ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

– підтримка врівноважених стосунків з членами команди 

(відповідальність за взаємовідносини); 

– стресовитривалість;  

– саморегуляція;  

– трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

– високий рівень особистого ставлення до справи; 

– володіння всіма видами навчальної діяльності; 

– належний рівень фундаментальних знань; 

– належний рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями відповідальності  

і автономії з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями відповідальності  

і автономії (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями відповідальності  

і автономії (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями відповідальності  

і автономії (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями 

відповідальності  

і автономії (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями 

відповідальності  

і автономії (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності  

і автономії (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 
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7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
1. Технічні засоби навчання (комп’ютерне та мультимедійне обладнання).  

2. Дистанційна платформа Moodlе. 

3. MS Office (застосунок Teams). 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Основні 

1. Глобальна та національна безпека: підручник / за заг.ред. Г. П. Ситника. 

Київ: НАДУ, 2016. 784 с. 

2. Державна політика забезпечення національної безпеки України: основні 

напрямки та особливості здійснення : монографія / М. Ф. Криштанович, 

Я. Я. Пушак , М. І. Флейчук, В. І. Франчук. Львів : Сполом, 2020. 418 с. 

3. Овдін О. В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни 

«Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека». Дніпро : ДРІДУ 

НАДУ, 2018. 28 с. 

4. Овдін О. В. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни «Публічне 

управління у сфері національної безпеки». Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2021. 24 с. 

5. Овдін О. В. Нормативно-правове визначення поняття національних 

інтересів: аналіз змін внесених Законом України «Про національну безпеку 

України». Правові аспекти публічного управління: теорія та практика. Матеріали 

Х науково-практичної конференції (13 грудня 2018 р., м. Дніпро). Дніпро : ДРІДУ 

НАДУ, 2018. С. 147–149. 

6. Овдін О. В. Нормативно-правові засади діяльності Національної гвардії 

України : аналіз змін запропонованих у проекті закону № 1007. Правові аспекти 

публічного управління: теорія та практика. Матеріали ХІ науково-практичної 

конференції (12 грудня 2019 р., м. Дніпро). – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. С. 96–98. 

7. Публічне управління у сфері національної безпеки: підручник /за заг. ред. Г. 

П. Ситника, Київ : Видавець Кравченко Я. О., 2020. 360 с.  

8. Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки 
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