ВСТУП
1.Мета дисципліни – забезпеченнястудентів систематизованими знаннями щодо
теоретичних та практичних аспектів публічного управління у сфері національної безпеки у
контексті його ролі та функцій в реалізації національних інтересів в сучасних умовах
державотворення.
2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1.До початку вивчення дисципліни
студенти мають знати:системні властивості,
методологічні основи та функціональні особливості публічного управління та
адміністрування; місію вказаного управління в контексті забезпечення безпеки
життєдіяльності людини (індивіда), суспільства та інститутів держави; основні тенденції
еволюції публічного управління в Україні.
2.Вміти: виявляти фактори, які дозволяють оцінювати соціальне явище, яке позначають
концептом "національна безпека" при прийнятті управлінських рішень; застосовувати
основні категорії, поняття (терміни) при аналізі управлінських аспектів забезпечення
національної безпеки; інтерпретувати управлінські ситуації у контексті забезпечення безпеки
людини (індивіда), суспільства та держави.
3.Володітиелементарними навичками: системного аналізу при дослідженні національної
безпеки та національних інтересів; прогнозування управлінських ситуацій у контексті
забезпечення безпеки людини, суспільства та держави; пошуку з використанням сучасних
інформаційних технологій необхідної інформації (у тому числі в іншомовних джерелах) та її
критичного осмислення при вирішенні управлінських завдань щодо реалізації національних
інтересів.
3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Публічне управління у сфері національної
безпеки» знайомить студентів з філософськими аспектами публічного управління у сфері
національної безпеки, а саме: природою феноменів «небезпека» та «безпека», еволюцією
уявлень про сутність безпеки, як суспільно-політичне явище, рефлексією цінностей
соціальних об’єктів крізь призму їх безпечного розвитку та онтологічно-гносеологічним
контекстом формування механізмів забезпечення безпеки Детальна увага приділяється
ознайомленню студентів з методологічними основами публічного управління у сфері
національної безпеки, а саме: класифікації та побудові ієрархії національних інтересів;
поняттям "загроза", "виклик" та "ризик" в теорії національної безпеки; традиційним підходам
щодо формування механізмів забезпечення національної безпеки; ієрархії небезпек
національним інтересам; визначенню рівня загроз національній безпеці та адекватного йому
порядку денного органів державної влади.Досить ґрунтовно висвітлюються інституційні
засадивказаного управління в Україні: мета, суб’єкти, особливості та об’єкти державного
управління у сфері національної безпеки, а також функції та критерії його ефективності;
забезпеченнябалансу інтересів суспільства та держави, як мета суб’єктів національної
безпеки; перспективні підходи щодо формування механізмів забезпечення національної
безпеки України.
4.Завдання (навчальні цілі) – надати студентам систему знань про основи публічного
управління у сфері національної безпеки, як передумови формування у них вмінь і навичок,
необхідних для здійснення функцій вказаного управління через професійну діяльність
державних службовців та надання громадянам публічних послуг у контексті забезпечення
безпеки життєдіяльності людини (індивіда), суспільства та держави, а також розробки та
здійснення в межах своєї професійної компетенції науково обґрунтованих заходів щодо
підвищення його ефективності при реалізації національних інтересів.
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути
лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний
рівні.
ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні
технології
ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ФК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших
організацій публічної сфери.
ФК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення
національної безпеки України
ФК07. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, аналітичні
довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на
різних рівнях публічного управління та адміністрування.
ФК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем
на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційномурівнях.
ФК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного
управління та адміністрування.
ФК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань
європейської та євроатлантичної інтеграції.
ФК11. Здатність розробляти і впроваджувати інноваційні проєкти на різних рівнях
публічного управління та адміністрування.
5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та Методи викладання і
відповідальність)

Код

Результат навчання

навчання

1.1

знати:
Природу феноменів «небезпека» та Лекція, семінар,
«безпека»
самостійна робота

1.2

Еволюція уявлень про сутність Лекція, семінар,
безпеки як суспільно-політичне явище самостійна робота

1.3

Онтологічно-гносеологічний контекст Лекція, самостійна
формування механізму забезпечення робота
безпеки соціальних систем

1.4

Основи класифікації
інтересів та загроз
безпеці

1.5

Понятійно-категоріальний
теорії національної безпеки

національних Лекція, самостійна
національній робота
апарат Лекції, семінари,
самостійна робота

Методи
оцінювання

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
іспит
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
іспит
презентація
самостійного
дослідження,
іспит
модульна
контрольна
робота,
іспит
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
модульна

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

5

4

5

5

5

1.6

Традиційні та перспективні підходи Лекції, семінари,
щодо
формування
механізмів самостійна робота
забезпечення національної безпеки

1.7

Мету, суб’єкти, особливості та Лекція, самостійна
об’єкти державного управління у робота
сфері національної безпеки

1.8

Функції та критерії ефективності
публічного управління у сфері
національної безпеки

2.1

Лекція, самостійна
робота

вміти:
Використовувати
у
практичній Лекція,
діяльності закономірності рефлексії робота
цінностей соціальних об’єктів крізь
призму їх безпечного розвитку

2.2

Визначати умови формування
національних цінностей, ієрархію
національних інтересів та загроз
національній безпеці

2.3

Використовувати
традиційні
та
перспективні
підходи
щодо
формування механізмів забезпечення
національної безпеки

2.4

Визначати рівень загроз національній
безпеці та адекватний йому план дій
органів державної влади

контрольна
робота,
іспит
Усні доповіді,
дискусії,
модульна
контрольна
робота,
іспит
Усні доповіді,
дискусії,
модульна
контрольна
робота,
іспит
Усні доповіді,
дискусії,
модульна
контрольна
робота,
іспит

самостійна Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
іспит
Лекція,
семінари, Усні доповіді,
самостійна робота
дискусії,
модульні
контрольні
роботи,
презентація
самостійного
дослідження,
іспит
Лекції,
семінари, Усні доповіді,
самостійна робота
дискусії,
модульні
контрольні
роботи,
презентація
самостійного
дослідження,
іспит
Лекція,
семінари Усні доповіді,
самостійна робота
дискусії,
модульні
контрольні
роботи,
презентація
самостійного
дослідження,
іспит

6

6

4

6

5

7

5

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

Виявляти та аналізувати чинники, які Лекції,
семінари
зумовлюють
виникнення
загроз самостійна робота
реалізації національних інтересів у
процесі публічного управління та
адміністрування

Усні доповіді,
дискусії,
модульні
контрольні
роботи,
презентація
самостійного
дослідження,
іспит
Розробляти та здійснювати заходи Лекція,
семінари, Усні доповіді,
спрямовані на дотриманнябалансу самостійна робота
дискусії,
інтересів суспільства та держави у
модульні
процесі забезпечення національної
контрольні
безпеки
роботи,
презентація
самостійного
дослідження,
іспит
Оцінювати ефективність публічного Лекція, самостійна Усні доповіді,
управління у сфері національної робота
дискусії,модул
безпеки
ьна контрольна
робота, іспит
комунікація:
Використовувати знання іноземних Семінари,
Усні доповіді,
мов для аналізу інформаційних самостійна робота
дискусії,
інтернет-ресурсів та іноземних джерел
презентація
при
проведенні
самостійних
самостійного
досліджень
та
презентації
їх
дослідження
результатів у вигляді доповідей,
повідомлень, презентацій тощо
Презентувати результати проведених Семінари,
Усні доповіді,
досліджень та здійсненої самостійної самостійна робота
презентація
роботи
у
вигляді
доповідей,
самостійного
повідомлень, презентацій тощо
дослідження
Вести полеміку стосовно питань Семінари,
Дискусії
підвищення ефективності публічного самостійна робота
управління у сфері національної
безпеки
автономність та відповідальність:
Самостійно шукати та критично Семінари,
Усні доповіді,
опрацьовувати
літературу
із самостійна робота
дискусії,
публічного управління у сфері
презентація
національної безпеки, вільно володіти
самостійного
методами обробки, аналізу та синтезу
дослідження,
наукової інформації
іспит
Вирішувати самостійно комплексні Семінари,
Усні доповіді,
завдання,
пов’язанні
із самостійна робота
дискусії,
вдосконаленням
публічного
презентація
управління у сфері національної
самостійного
безпеки
дослідження

7

Нести
відповідальність
за Семінари,
достовірність та політико-ідеологічну самостійна робота
незаангажованість
проведених
досліджень
проблем
публічного

3

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного

7

5

3

3

3

3

3

управління
безпеки

у

сфері

національної

дослідження

6.Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
Програмні результати
навчання
ПРН1. Знати теоретичні
та
прикладні
засади
вироблення й аналізу
публічної політики, основ
та технологій прийняття
управлінських рішень.
1. ПРН2.
Розв’язувати
складні задачі публічного
управління
та
адміністрування,
враховуючи
вимоги
законодавства, виявляти
правові
колізії
та
проблеми,
розробляти
проєкти
нормативноправових актів для їх
усунення.
ПРН3. Знати основні
засади
національної
безпеки
та
уміти
попереджати
й
нейтралізувати виклики і
загрози
національним
інтересам
України
в
межах своєї професійної
компетенції.
2. ПРН6.
Здійснювати
ефективне
управління
інноваціями, ресурсами,
ризиками,
проєктами,
змінами,
якістю,
застосовувати
сучасні
моделі,
підходи
та
технології, міжнародний
досвід при проєктуванні
та
реорганізації
управлінських
та
загально-організаційних
структур.
ПРН8.
Здійснювати
ефективну комунікацію,
аргументувати
свою
позицію, використовувати
сучасні інформаційні та
комунікаційні технології
у
сфері
публічного
управління
та

Результати навчання дисципліни
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
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2.4

+
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+

+
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+

+

+

2.5

адміністрування
на
засадах
соціальної
відповідальності,
правових
та
етичних
норм.
ПРН9.
Представляти
органи
публічного
управління
й
інші
організації
публічної
сфери та презентувати для
фахівців
і
широкого
загалу
результати
їх
діяльності.
РН10.
Розробляти
обґрунтовані управлінські
рішення з урахуванням
питань європейської та
євроатлантичної
інтеграції,
враховувати
цілі, наявні законодавчі,
часові
та
ресурсні
обмеження,
оцінювати
політичні,
соціальні,
економічні та екологічні
наслідки варіантів рішень.
3. ПРН13. Розробляти та
реалізовувати
заходи
щодо
адаптації
та
впровадження
кращих
вітчизняних
та
зарубіжних
практик
діяльності
органів
публічного управління та
інших
організацій
публічної сфери.
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6.Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (продовження)
Програмні результати
навчання
ПРН1. Знати теоретичні
та
прикладні
засади
вироблення й аналізу
публічної політики, основ
та технологій прийняття
управлінських рішень.
4. ПРН2.
Розв’язувати
складні задачі публічного
управління
та
адміністрування,
враховуючи
вимоги
законодавства, виявляти
правові
колізії
та
проблеми,
розробляти

Результати навчання дисципліни
2.6

2.7

+

+

+

+

3.1

+

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

проєкти
нормативноправових актів для їх
усунення.
ПРН3. Знати основні
засади
національної
безпеки
та
уміти
попереджати
й
нейтралізувати виклики і
загрози
національним
інтересам
України
в
межах своєї професійної
компетенції.
5. ПРН6.
Здійснювати
ефективне
управління
інноваціями, ресурсами,
ризиками,
проєктами,
змінами,
якістю,
застосовувати
сучасні
моделі,
підходи
та
технології, міжнародний
досвід при проєктуванні
та
реорганізації
управлінських
та
загально-організаційних
структур.
ПРН8.
Здійснювати
ефективну комунікацію,
аргументувати
свою
позицію, використовувати
сучасні інформаційні та
комунікаційні технології
у
сфері
публічного
управління
та
адміністрування
на
засадах
соціальної
відповідальності,
правових
та
етичних
норм.
ПРН9.
Представляти
органи
публічного
управління
й
інші
організації
публічної
сфери та презентувати для
фахівців
і
широкого
загалу
результати
їх
діяльності.
РН10.
Розробляти
обґрунтовані управлінські
рішення з урахуванням
питань європейської та
євроатлантичної
інтеграції,
враховувати
цілі, наявні законодавчі,
часові
та
ресурсні
обмеження,
оцінювати

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

політичні,
соціальні,
економічні та екологічні
наслідки варіантів рішень.
6. ПРН13. Розробляти та
реалізовувати
заходи
щодо
адаптації
та
впровадження
кращих
вітчизняних
та
зарубіжних
практик
діяльності
органів
публічного управління та
інших
організацій
публічної сфери.

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки:
7.1. Форми оцінювання
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання
засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання
(знання 1.1 – 1.8), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної
підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.7); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та
відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.
Оцінювання семестрової роботи:
1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.5,1.6,
1.7, 2.2, 2.3,2.4, 2.5,2.6, 3.1, 3.2, 3.3.,4.1,4.2, 4.3 –18 / 30 балів
2. Індивідуальна самостійна робота (реферат) з філософських аспектів публічного
управління у сфері національної безпеки: РН 1.1,1.2,1.3, 1.5,2.1,2.3, 3.1, 3.2,3.3,
4.1,4.2,4.3 – 6 / 10 балів
3. Модульна контрольна робота (з методологічних основ публічного управління у
сфері національної безпеки України):РН 1.4 1.5,1.6,1.9, 2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,
3.1,3.2,4.1,4.2,4.3 – 6 / 10 балів
4. Модульна контрольна робота (з питань інституційних засад публічного
управління у сфері національної безпеки України): РН 1.5,1.7,1.8,2.6,2.7,
3.1,3.2,4.1,4.2,4.3 – 6 / 10 балів
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з усіх (трьох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка
складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь
в дискусіях на семінарах), 2) індивідуальну самостійну роботу з філософських аспектів
публічного управління у сфері національної безпеки, 3) модульну контрольну роботу з
методологічних основ публічного управління у сфері національної безпеки України, 4)
модульну контрольну роботу (з питань інституційних засад публічного управління у сфері
національної безпеки України). Всі види робіт в семестрі мають в підсумку в: максимальному
вимірі – 60 балів; мінімальному вимірі – 36 балів.
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на
семінар в письмовій формі.
Підсумкове оцінювання у формі іспиту:
Іспит у письмовій формі - РН 1.1.-1.8; 2.1-2.7 – 24 / 40 балів
Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань,
кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.
Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів.

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути
меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до
семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В
екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова
оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.
Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається
із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум
24, максимум 40 балів).
При простому розрахунку отримуємо:
Семестрова кількість
балів
Мінімум
36
Максимум

Іспит

24
60

40

Підсумкова
оцінка з
дисципліни
60
100

7.2 Організація оцінювання:
Семестрова робота
Аудиторна робота:
усна доповідь на
семінарі,
доповнення, участь
в дискусіях
Індивідуальна
самостійна робота

Модульна
контрольна робота
Модульна
контрольна робота

До теми: 1,2,7,9,12,13
протягом семестру. У разі
відсутності студента на
занятті, теми необхідно
відпрацювати в письмовому
вигляді
До тем 1-4 : Підготовка та
презентація дослідження
(реферату) з філософських
аспектів публічного
управління у сфері
національної безпеки:
(Додаток самостійної роботи
студента)
До тем 5-9
До тем 10-13

Семестрова кількість балів
Min – 36 бали
Max – 60 балів
«3» х 6 = 18
«5» х 6 = 30

«6» х 1 = 6

«10» х 1 = 10

«6» х 1 = 6

«10» х 1 = 10

«6» х 1 = 6

«10» х 1 = 10

Критерії оцінювання:
1.Аудиторна робота:
Усна доповідь
3 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання,
використовуючи обов’язкову та додаткову літературу;
2 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві
неточності;

1 бал – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не
спирається на необхідну навчальну літературу, має у відповіді суттєві неточності;
менше1 балу – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.
Доповнення / участь в дискусіях
2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми;
1 бали – доповнення змістовне;
менше1 балу – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.
2.Індивідуальна самостійна робота (дослідженняфілософських аспектів публічного
управління у сфері національної безпеки):
10-9 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його
презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно
інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу,
демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження;
8 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але
може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого
завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність
проведеного дослідження. Допускаються несуттєві неточності;
7-6 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його презентує,
не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань. Робота містить
суттєві помилки.
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.
Демонструє не самостійність у виконані завдань.
3.Модульна контрольна роботаз методологічних основ публічного управління у
сфері національної безпеки України:
10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання,
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову
літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного
дослідження / письмової роботи;
8 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та
достовірність проведеного дослідження / письмової роботи. Допускаються несуттєві
неточності;
7-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань,
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну
літературу, робота містить суттєві неточності;
менше 6 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.
4.Модульна контрольна роботаз питань інституційних засад публічного
управління у сфері національної безпеки України:
10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання,
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову
літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного
дослідження / письмової роботи;
8 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та
достовірність проведеного дослідження / письмової роботи. Допускаються несуттєві
неточності;
7-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань,
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну
літературу, робота містить суттєві неточності;
менше 6 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.
5.Підсумковий іспит (письмовий екзамен):
Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання):
20-18 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання,
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову
літературу, демонструє самостійність письмової роботи
17-16 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність
письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності
15-12 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну
літературу, робота містить суттєві неточності
11-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі.
Демонструє не самостійність у виконані завдань
7.3 Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
№
Назва теми
семінари
Самостійна
п/п
лекції
робота
Змістовна частина 1.Філософські аспекти публічного управління у сфері національної безпеки
Тема 1. Природа феноменів «небезпека» та
1
1
2
2
«безпека»
Тема 2. Еволюція уявлень про сутність безпеки як
2
1
2
2
суспільно-політичне явище
Тема 3. Рефлексія цінностей соціальних об’єктів
3
1
2
крізь призму їх безпечного розвитку
Тема 4. Онтологічно-гносеологічний контекст
формування механізму забезпечення безпеки
4
1
3
соціальних систем
Індивідуальна самостійна робота (реферат)
6

Змістовна частина 2. Методологічні основи публічного управління
у сфері національної безпеки

5
6
7
8
9

Тема 5. Класифікація та побудова ієрархії
національних інтересів
Тема 6.Сутністьпонять "загроза", "виклик" та
"ризик" в теорії національної безпеки
Тема 7. Традиційні підходи щодо формування
механізмів забезпечення національної безпеки
Тема 8. Умови формування національних цінностей
України та їх зв’язок з національними інтересами
Тема 9.Визначення рівня загроз національній безпеці
та адекватного йому порядку денного органів
державної влади
Модульна контрольна робота

1

3

1

3

1

2

1
1

3
1

3

1

6

Змістовна частина 3. Інституційні засади публічного управління
у сфері національної безпеки України

10
11
12
13

Тема 10. Мета, суб’єкти, особливості та об’єкти
державного управління у сфері національної безпеки
Тема11.Функції та критерії ефективності публічного
управління у сфері національної безпеки
Тема12.Забезпеченнябалансу інтересів суспільства
та держави, як мета суб’єктів національної безпеки
Тема 13. Перспективні підходи щодо формування
механізмів забезпечення національної безпеки
Модульна контрольна робота

1

3

2

3

2

2

3

1

3

1

6

Іспит (письмовий екзамен)
ВСЬОГО
Загальний обсяг 90год., в тому числі:
Лекцій
– 14 год.
Семінари
– 12 год.
Самостійна робота
- 64год.

3

10
14

12

64

Основна (Базова):
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