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1. Анотація до курсу 
Дисципліна «Публічне управління у сфері національної безпеки» покликана допомогти 
майбутньому державному службовцю – спеціалісту з вищою освітою отримати знання про поняття 
та сутність національної безпеки та національних інтересів, інституційні засади публічного 
управління у сфері національної безпеки, чинники які визначають її особливості, їх принципи, 
предмет, суб’єкти, завдання, а також підходи, технології методи, способи реагування на загрози 
національній безпеці. Слухачі мають навчитися самостійно аналізувати рівень загроз у різних 
аспектах національної безпеки, мати свою думку щодо шляхів та напрямів нейтралізації загроз 
національній безпеці. Вивчення цього курсу безпосередньо впливає на формування світогляду. 
Дає можливість майбутньому спеціалісту глибше усвідомити своє місце у навколишньому світі, 
виразніше відчути значення своєї майбутньої праці і можливі шляхи її вдосконалення.  

 
2. Мета та завдання курсу 

Метою дисципліни «Публічне управління у сфері національної безпеки» є формування у 
слухачів необхідних знань з публічного управління у сфері національної безпеки, що має 
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забезпечити здатність приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах глобальних 
трансформацій з урахуванням захисту національних інтересів. 

Завдання курсу: 

- знати і розуміти: теоретичні, методологічні, нормативно-правові та інституційні основи 
публічного управління у сфері національної безпеки; поняття та сутність національних інтересів та 
загроз національній безпеці у різних сферах суспільного життя; 

- вміти: аналізувати стан національної безпеки в усіх сферах життєдіяльності суспільства, 
виходячи з потенційних та реальних загроз національної безпеки держави, використовуючи 
методи розробки і прийняття рішень; використовувати понятійно-категорійний апарат при аналізі 
політичної, воєнної, економічної та інших функціональних сфер національної безпеки при виборі 
та реалізації концептуальних підходів щодо забезпечення національної безпеки; на основі 
моніторингу та аналізу діяльності органів влади пропонувати організаційно-правові засоби 
підвищення ефективності діяльності управлінських структур. 

 
3. Результати навчання 

Дисциплінарні результати навчання:  

- 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);  

- продемонструвати знання правових та інституційних основ публічного управління у сфері 
національної безпеки України з урахуванням національних інтересів;  

- продемонструвати знання основ міжнародного правопорядку та захисту міжнародної 
безпеки, а також інститутів глобальної та регіональної безпеки, у т. ч. Організації 
Північноатлантичного договору; 

- продемонструвати знання основних загроз національній безпеці України на сучасному 
етапі та напрямів захисту національної безпеки України; 

- продемонструвати здатність презентувати, вміння аргументувати та обґрунтувати 
авторську позицію щодо інструментів удосконалення напрямів публічного управління та 
нейтралізації загроз у сфері національної безпеки України. 

 
4. Структура курсу 

 
Тижні Тематика занять Вид занять Ресурси Оцінка 

1 

Вступ до курсу  
Мета, завдання, результати 
Політика курсу  
Навчальні матеріали 
Система та критерії оцінювання  Лекція 

Силабус 
Презентація курсу 
Методичні рекомендації 
Рекомендовані джерела 
ККР для проведення заліку 

– 

Тема 1. Теоретичні засади публічного 
управління у сфері національної 
безпеки. Національні інтереси 
України 

Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 

0-5 

Практичне заняття «Стратегія 
національної безпеки України та 
Стратегія воєнної безпеки України» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 0-5 

2 

Тема 1. Теоретичні засади публічного 
управління у сфері національної 
безпеки. Національні інтереси 
України 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 
Спеціалізовані веб-ресурси 

0-5 

Практичне заняття «Стратегія Практичне Методичні рекомендації – 



 

 

3 

 

Тижні Тематика занять Вид занять Ресурси Оцінка 
національної безпеки України та 
Стратегія воєнної безпеки України» 

заняття Спеціалізовані веб-ресурси 

3 

Тема 2. Нормативно-правове 
забезпечення публічного управління 
у сфері національної безпеки 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 
Спеціалізовані веб-ресурси 

– 

Практичне заняття «Можливості 
використання в Україні світового 
досвіду державного управління 
демографічними процесами» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 
Спеціалізовані веб-ресурси 

0-10 

4 

Тема 3. Інституційне забезпечення 
публічного управління у сфері 
національної безпеки 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 
Спеціалізовані веб-ресурси 

– 

Практичне заняття «Суб’єкти 
публічного управління у сфері 
національної безпеки» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 
Спеціалізовані веб-ресурси 

0-5 

5 

Тема 4. Публічне управління у сфері 
національної безпеки на 
міжнародному рівні 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 
Спеціалізовані веб-ресурси 

0-2 

Практичне заняття «Будапештський 
меморандум про гарантії безпеки 
Україні: pro et contra» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 0-10 

6 

Тема 4. Публічне управління у сфері 
національної безпеки на 
міжнародному рівні 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 

– 

Практичне заняття «Мінські угоди та 
їх роль у підготовки України до 
відбиття повномасштабної російської 
збройної агресії: pro et contra» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 
Спеціалізовані веб-ресурси 

– 

7 

Тема 5. Військові аспекти публічного 
управління у сфері національної 
безпеки 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 

0-3 

Практичне заняття «Збройні сили 
України на сучасному етапі» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 
Спеціалізовані веб-ресурси 

0-10 

8 

Тема 6. Євроатлантична інтеграція 
України у контексті захисту 
національної безпеки 

Лекція 
Презентація за темою 
Рекомендовані джерела 
Спеціалізовані веб-ресурси 

0-5 

Практичне заняття «Організація 
Північноатлантичного договору та її 
роль у контексті забезпечення миру в 
Європі» 

Практичне 
заняття 

Методичні рекомендації 
Спеціалізовані веб-ресурси 
Презентації здобувачів 

0-40 

9 

Тема 6. Євроатлантична інтеграція 
України у контексті захисту 
національної безпеки.  
Підведення підсумків вивчення 
дисципліни 

Лекція 
Силабус  
Презентації здобувачів  
ККР для проведення заліку 
Анкети у MS Forms 

– 

Презентація результатів виконання 
індивідуального завдання (есе). 
Підведення підсумків вивчення 
дисципліни 

Практичне 
заняття 

– 

 
Командне / індивідуальне завдання: здобувач вищої освіти виконує есе, обираючи тему з 

запропонованих варіантів. 



 

 

4 

 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 
На лекційних заняттях обов’язково мати з собою ґаджети зі стільниковим інтернетом. 
Активований аккаунт університетської пошти (student.i.p@nmu.one) на Microsoft Office365. 
Перевірений доступ з ПК чи мобільного ґаджету до за стосунків Microsoft Office: Teams, 

Moodle. 
Інстальований на ПК та мобільних ґаджетах пакет програм Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point). 
 

6. Система оцінювання та вимоги  
6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення курсу 

оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 

 
Загальні критерії досягнення результатів навчання відповідають описам  

7-го кваліфікаційного рівня НРК. 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної дисципліни на 
підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів з поточного 
тестування та виконання і захисту практичних робіт складатиме не менше 60 балів. Максимально 
за поточною успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

Теоретична частина оцінюється за результатами участі у дискусіях під час інтерактивних 
лекцій, виконанню та презентації результатів індивідуального завдання, зміст якого описано у 
розділі 4 (участь у дискусіях та презентація результатів окремих завдань оцінюється в межах 100 
балів відповідно до Загальних критеріїв досягнення результатів навчання для 7-го 
кваліфікаційного рівня за НРК (магістр)» (див. «Положення про оцінювання результатів навчання 
здобувачів вищої освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 
https://cutt.ly/1ORACPD)  із подальшим перерахунком відповідно до розподілу балів за окремими 
темами та завданнями, див. у табл. розділу 4). Загалом за участь у дискусіях і захист результатів 
виконання індивідуального завдання отримується максимум 60 балів.  

Практичні роботи (індивідуальні і командні завдання, розподіл балів див. у табл. розділу 4) 
виконуються під час практичних занять (презентація результатів окремих завдань оцінюється в 
межах 100 балів відповідно до Загальних критеріїв досягнення результатів навчання для 7-го 
кваліфікаційного рівня за НРК (магістр)» (див. «Положення про оцінювання результатів навчання 
здобувачів вищої освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 
https://cutt.ly/1ORACPD)  із подальшим перерахунком відповідно до розподілу балів за окремими 
темами та завданнями, див. у табл. розділу 4). При несвоєчасному здаванні практичної роботи 
оцінка знижується вдвічі. У сумі за практичну частину курсу при поточному оцінюванні 
отримується максимум 40 балів.  

Отримані бали за теоретичну частину та практичні роботи додаються і є підсумковою 
оцінкою за вивчення навчальної дисципліни. Максимально за поточною успішністю здобувач 
вищої освіти може набрати 100 балів. 

Розподіл максимальної кількості балів за складовими поточного контролю: 

Теоретична частина Практична частина Разом 

60 40 100 
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6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи. У випадку якщо здобувач вищої освіти за 
поточною успішністю отримав менше 60 балів та/або прагне поліпшити оцінку проводиться 
підсумкове оцінювання (залік) під час сесії. Якщо здобувач не здав у письмовій формі виконаних 
індивідуальних завдань (дві практичні роботи), він отримує незадовільну підсумкову оцінку  
з дисципліни.  

Залік проводиться у вигляді комплексної контрольної роботи, яка включає запитання  
з теоретичної та практичної частини курсу. Білет складається з 60 тестових завдань із чотирма 
варіантами відповідей, одна правильна відповідь оцінюється в 1 бал (разом 60 балів)  
та 10 тестових завдань з практичної частини, кожне з запитань оцінюється максимум у 4 бали 
(разом 40 балів), причому:  

− 4 бали – відповідність еталону; 

− 3 бали – відповідність еталону з незначними помилками; 

− 2 бали – часткова відповідність еталону, питання повністю не розкрите; 

− 1 бал – невідповідність еталону, але відповідність темі запитання; 

− 0 балів – відповідь не наведена або не відноситься до теми запитання. 
Отримані бали за відкриті та закриті тести додаються і є підсумковою оцінкою за вивчення 

навчальної дисципліни. Максимально за підсумковою роботою здобувач вищої освіти може 
набрати 100 балів. 

 
7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність здобувачів 
вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і 
отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 
базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 
джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих 
текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів) що 
можуть використовуватися в освітньому процесі. Політика щодо академічної доброчесності 
регламентується положенням «Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у 
Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»: 
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_
plagiarism.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, 
фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому викладач 
залишає за собою право змінити тему завдання. 

7.2. Комунікаційна політика. 
Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту.  
Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) поштової 

скриньки на НТУ Microsoft Office та відвідування групи дисципліни у Microsoft Teams. 
Рекомендуємо створити профілі та підписатися на сторінку кафедри державного управління 

і місцевого самоврядування у Facebook: https://www.facebook.com/kafedra.publicmanagement/.  
Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є робота у рамках 

дисципліни дистанційно у застосунку Microsoft Teams та на корпоративній платформі Moodle 
(www.do.nmu.org.ua ). 

Усі письмові запитання до викладача стосовно дисципліни мають надсилатися на 
університетську електронну пошту або до групи у Microsoft Teams. 

7.3. Політика щодо перескладання. 
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на нижчу 

оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний). 

 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
https://www.facebook.com/kafedra.publicmanagement/
http://www.do.nmu.org.ua/
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7.4. Відвідування занять.  
Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим.  
Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських заходах, 

відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два тижні) відсутності.  
Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити 

викладача або особисто, або через старосту.  
Якщо здобувач вищої освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за 

допомогою дистанційної платформи.  
Здобувачу вищої освіти, чий стан здоров’я є незадовільним і може вплинути на здоров’я 

інших здобувачів вищої освіти, буде пропонуватися залишити заняття (така відсутність 
вважатиметься пропуском з причини хвороби).  

Оцінки неможливо отримати під час консультацій або інших додаткових годин спілкування 
з викладачем. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 
відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання. Якщо здобувач вищої освіти не згоден з 
оцінюванням його знань він може оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому 
порядку.  

7.6. Зарахування результатів навчання, які отримані у неформальній освіті.  Здобувачі 
вищої освіти має право на зарахування результатів навчання, які отримані у неформальній освіті, 
за окремими темами або видами навчальної активності із попереднім погодженням з викладачем 
дисципліни та гарантом освітньої програми. Визнання результатів здійснюється за наявності 
відповідних сертифікатів. 

7.7. Участь в анкетуванні. Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувачам 
вищої освіти буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (MS Forms). Посилання 
на форму буде розміщено у Teams курсу. Заповнення анкет є важливою складовою вашої 
навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та 
врахувати ваші пропозиції стосовно покращення змісту навчальної дисципліни.  
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