
Дисципліна Вибіркова дисципліна 2.2 «Спецслужби в системі 

національної безпеки» 

Рівень BO Перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 
251 Державна безпека 

Форма навчання Денна  

Курс, семестр, протяжність Рік навчання: 2, Семестр: 3 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

Кількість кредитів: 5  

150 год. (26 л, 28 пр.) 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
Кафедра державної безпеки 

Автор дисципліни Доктор юридичних наук, ст. науковий 

співробітник, доцент Романов Микола Степанович 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Основи держави і права; 

Основи військової діяльності 

Що буде вивчатися Складові понятійно-категоріального апарату 

загальної теорії про спецслужби;  структуру, 

об’єкти, суб’єкти та принципи  ведення 

розвідувальної та контррозвідувальної діяльності 

спецслужб; систему  здійснення розвідувальної та 

контррозвідувальної діяльності для  забезпечення 

національної безпеки України; повноваження 

спецслужб України по протидії актуальним 

загрозам національній безпеці та національним 

інтересам України у період воєнної агресії проти 

України;  розпізнавати  окремі елементи таємної, 

діяльності спецслужб іноземних держав стосовно 

України; самостійно отримувати та аналізувати  

окрему (відкриту) розвідувальну інформацію 

законними методами 



 

 

Чому це цікаво/треба вивчати Фахівець з держаної безпеки  має володіти 

знаннями, що стосуються державних структур 

іноземних держав та України, яким надані 

повноваження щодо проведення спеціальної або, 

як її ще називають, таємної, оперативної чи 

розвідувальної діяльності. Ця діяльність у 

«згорнутому» виді полягає із отриманні інформації 

без відома її власника або об’єкта, якого вона 

стосується, а також у проведенні інших таємних 

заходів проти України.  

В умовах фактичної агресії Російської Федерації та 

постійної загрози зі сторони цієї держави фахівці 

безпекового сектору мають володіти знаннями 

щодо форм та методів діяльності спецслужб 

насамперед цієї держави та інших, що ведуть 

розвідувально-підривну діяльність проти України.  

Метою вивчення дисципліни є отримання знань з 

розпізнавання, виявлення такої таємної діяльності, 

створення перешкод їх протиправній діяльності у 

залежності від виконання свої посадових 

обов’язків, а також професійно сприяти державним 

структурам України, які покликані протидіяти цій 

протиправній діяльності. 

У випадку виконання обов’язків з отримання 

розвідувальної інформації знати основи форм та 

методів її отримання та підготовки аналітичних 

матеріалів на основі  розвідданих. 

  

 



Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

За результатами навчання студенти будуть знати як 

працюють спецслужби для отримання інформації 

на користь своїх держав.  

Окремі аспекти форм і методів їх діяльності проти 

України. 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Осмислено та творчо застосовувати отримані 

знання, уміння та навички за умови 

працевлаштування у спецслужби України. 

 

Інформаційне забезпечення http://194.44.187.60/moodle/course/index.php? 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) силабус 

навчальної дисципліни на веб-

сайті факультету (інституту) 

 

Здійснити вибір   

«ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

