
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 1.1 «Основи 

розвідувальної діяльності держави» 

Рівень BO Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

251 Державна безпека/ОПП Державна безпека 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність Курс 2, семестр 3, протягом семестру 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них лекції/практичні) 150 годин (5 кредитів ECTS): з них лекції – 20 

годин/практичні – 34 години 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра державної безпеки 

Автор дисципліни Гриньків Олександра Олексіївна  
доктор юридичних наук  
доцент кафедри державної безпеки 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Повна загальна середня освіта. Базові знання з 

теорії держави і права, основ військової діяльності 

Що буде вивчатися Сутність поняття розвідувальної діяльності, 

особливості розвідувальної діяльності, характерні 

тенденції інтеграційних процесів, пріоритетні 

напрями розвитку розвідки; роль та місце 

розвідувальної діяльності України в системах 

міжнародної та національної безпеки, способи і 

методи роботи в розвідувальній діяльності; 

принципи роботи розвідки в умовах сьогодення 

Чому це цікаво/треба вивчати Врахування засад розвідувальної діяльності 

держави в системі державної безпеки в умовах 

сьогодення є складовою цивілізаційного поступу 

України на її шляху до європейської інтеграції, 

здобуття гідного місця в системі міжнародної 

безпеки та євроатлантичного співробітництва, що 

обумовлює вагоме значення вивчення дисципліни 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

ПРЗ 1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез 

інформації з різних джерел для розв’язування 

професійних задач і встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки між подіями та явищами. 

ПРЗ 2. Знати та застосовувати принципи реалізації  

загальних функцій державної безпеки. 

ПРЗ 3. Формулювати власні обґрунтовані 

судження на основі аналізу проблем державної 

безпеки. 
ПРУ 4. Застосовувати правові засади функціонування 
держави і основи законодавства України, що 
стосуються повноважень держави, прав людини для 



 

забезпечення національної безпеки України, безпеки 
державного кордону, збройної боротьби та захисту 
демократичних цінностей.   
ПРУ 5. Демонструвати уміння вирішувати проблеми та 
приймати інноваційні рішення, мислити та 
застосовувати здібності до формування принципово 
нових ідей.  

ПРУ 6. Забезпечувати готовність підпорядкованого 

підрозділу до виконання завдань за призначенням, 

застосовувати методики підготовки персоналу та 

роботи з персоналом підрозділу. 
ПРК 2. Встановлювати взаємини, віддавати накази та 
розпорядження,  з керівниками підрозділів відділів, 
установ та органів з питань, пов’язаних з проблемами 
забезпечення безпеки.  забезпечувати їх виконання та 
нести відповідальність. 
ПРК 3. Налагоджувати співпрацю з представникам 
різних професійних груп та громад використовувати 
стратегії індивідуальної та колективної взаємодії.  

ПРК 4. Ефективно працювати із засобами масової 

інформації. 
ПРАіВ1. Розробляти перспективні та поточні плани, 
програми проведення заходів, оперативно приймати 
ефективні рішення у складних ситуаціях. 

ПРАіВ 2. Критично аналізувати й оцінювати 

чинну державну політику країни, суспільно-

політичні процеси на загальнодержавному, 

регіональному та місцевому рівнях. 

ПРАіВ 4. Формувати та вдосконалювати 

нормативно-правову базу та моделі безпеки для 

протидії загрозам. 
ПРАіВ 5. Розробляти та проводити загальні і спеціальні 
заходи з безпеки, які реалізуються в усіх напрямах і 
видах діяльності суб’єктів господарювання. 

ПРАіВ 6. Формувати та вдосконалювати 

організаційні структури та створювати відповідні 

умови для підвищення державної безпеки. 

ПРАіВ 8. Оцінювати стан протиправної діяльності та 

противника,  прогнозувати найбільш ймовірні варіанти 

дій правопорушників та противника при вирішенні 

завдань в різних формах оперативно-службової 

діяльності та видах бою,  планувати й організовувати 

превентивні заходи. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері державної безпеки, що 

передбачає застосування певних теорій та методів 

державної безпеки і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов. 

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК 7. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 



 

знаннями. 

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 10. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 13. Визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків. 
ФК 1. Здатність виявляти внутрішні та зовнішні 

загрози, умови, джерела походження та граничні 

показники (індикатори безпеки) економічної, 

екологічної, військової, цивільної безпеки. 

ФК 2. Здатність моніторити розвиток загроз, оцінювати 

їх можливі наслідки, давати експертизу рішень,   що 

приймається з точки зору безпеки. 

ФК 5. Здатність розробляти та проводити загальні і 

спеціальні заходи з безпеки, які реалізуються в усіх 

напрямах і видах діяльності суб’єктів господарювання. 
ФК 4. Здатність формувати та вдосконалювати 

організаційні структури та створювати відповідні 

умови для забезпечення безпеки. 

ФК 6. Здатність кваліфіковано давати 

рекомендації керівникам підрозділів відділів, 

установ та органів з питань, пов’язаних з 

проблемами забезпечення безпеки. 

ФК 7. Здатність застосовувати правові засади 

функціонування держави і основи законодавства 

України, що стосуються повноважень держави, 

прав людини для забезпечення національної 

безпеки України, безпеки державного кордону, 

збройної боротьби та захисту демократичних 

цінностей. 

ФК 9. Здатність формулювати систему цінностей, 

діяти соціально відповідально, неупереджено, як 

представник держави, керуючись нормами 

законодавства. 
ФК 10. Здатність забезпечити готовність 

підпорядкованого підрозділу до виконання завдань за 

призначенням, застосовувати методики підготовки 

персоналу та роботи з персоналом підрозділу.    

ФК 11.  Здатність  віддавати накази та розпорядження,  

забезпечувати їх виконання та нести відповідальність. 

ФК12. Здатність ефективно працювати із засобами 

масової інформації. 

ФК13. Здатність забезпечити безпечне середовище у 

сфері економіки, екології та інформаційної безпеки. 

ФК14. Здатність аналізувати показники та чинники 

фінансово-економічної безпеки держави. 
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