
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 5.2 «Демократичний 

цивільний контроль над сектором безпеки і 

оборони» 

Рівень BO Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

251 Державна безпека/ОПП Державна безпека 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність Курс 3, семестр 5, протягом семестру 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них лекції/практичні) 150 годин (5 кредитів ECTS): з них лекції – 24 

години/практичні – 30 годин 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра державної безпеки 

Автор дисципліни Стрелков Владислав Володимирович 

Доктор філософії за спеціальністю політологія, 

старший лаборант кафедри державної безпеки. 

Короткий опис 

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

теорії держави і права. 

Що буде вивчатися Організаційна модель цивільного контролю над 

сектором безпеки і оборони в Україні, сутність 

його демократичної природи та досвід країн-

членів НАТО в цих питаннях. 

Чому це цікаво/треба вивчати Отримані знання та високий рівень залучення 

цивільного населення до нагляду над силовими та 

правоохоронними органам можуть сприяти 

сталому розвитку держави та підвищенню 

ефективності структур сектору безпеки і оборони, 

доцільному використанню бюджетних коштів та 

боротьбі з корупцією в секторі безпеки і оборони, 

забезпечити певні гарантії дотримання прав і 

свобод цивільних осіб, а також підвищити рівень 

соціального захисту працівників правоохоронних 

органів та військовослужбовців. 

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 3. Формулювати систему цінностей, діяти 



 

соціально відповідально, неупереджено, як 

представник держави, керуючись нормами 

законодавства. 

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. 

ПРК 3. Налагоджувати співпрацю з представникам 

різних професійних груп та громад 

використовувати стратегії індивідуальної та 

колективної взаємодії. 

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 6. Формувати та вдосконалювати 

організаційні структури та створювати відповідні 

умови для підвищення державної безпеки. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки 

як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу. 

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

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 14. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

ЗК 15. Здатність спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня. 

ФК 3. Здатність формувати та вдосконалювати 

нормативно-правову базу та моделі безпеки для 

протидії загрозам. 



 

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. 

Інформаційне забезпечення та/або web- 
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