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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ 

 

А. Рецензії (представників академічної спільноти (ЗВО, національної та галузевої 

академії наук, тощо)  

 

1. Рецензія на освітньо-наукову програму «Національна безпека (за окремими 

сферами забезпечення і видами діяльності)» за спеціальністю 256 «Національна 

безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

 

БЄЛІКОВА Ксенія Григорівна, доктор наук з державного управління, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-організаційного 

відділу Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

 

 

2. Рецензія на освітньо-наукову програму «Національна безпека (за окремими 

сферами забезпечення і видами діяльності)» за спеціальністю 256 «Національна 

безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 

 

РИНГАЧ Наталія Олександрівна, доктор наук з державного управління, професор, 

головний науковий співробітник відділу демографічного моделювання та 

прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи 

Національної академії наук України 

 

 

Б. Відгуки представників професійних асоціацій 

 

3. Відгук на освітньо-наукову програму «Національна безпека (за окремими 

сферами забезпечення і видами діяльності)» за спеціальністю 256 «Національна 

безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 

 

МИРОНЕНКО Петро Володимирович, доктор політичних наук, Президент 

Громадської організації «Академія політико-правових наук». 

 

 

В. Відгуки представників ринку праці 

 

4. Відгук на освітньо-наукову програму «Національна безпека (за окремими 

сферами забезпечення і видами діяльності)» за спеціальністю 256 «Національна 

безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 

 

САЛЬНІКОВА Ольга Федорівна, доктор наук з державного управління, старший 

науковий співробітник, полковник, Заступник Начальника Головного управління 

військового співробітництва Збройних Сил України  



3 
 

5. Відгук на освітньо-наукову програму «Національна безпека (за окремими 

сферами забезпечення і видами діяльності)» за спеціальністю 256 «Національна 

безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 

 

РЕЗНІКОВА Ольга Олександрівна, кандидат економічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу проблем стратегічного планування центру безпекових 

досліджень Національного інституту стратегічних досліджень 
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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 
Прізвище, 

ім’я, по 
батькові 

керівника та 
членів 

проєктної 
групи 

Найменування 
посади (для 
сумісників – 

місце основної 
роботи, 

найменування 
посади) 

Найменування 
закладу, який 

закінчив викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно 
з документом про 

вищу освіту) 

Науковий 
ступінь, шифр і 
найменування 

наукової 
спеціальності, 

тема дисертації, 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж 
науково-

педагогіч-
ної та/або 
наукової 
роботи 

Інформація про наукову діяльність (основні 
публікації за напрямом, науково-дослідна 
робота, участь у конференціях і семінарах, 

робота з аспірантами та докторантами, 
керівництво науковою роботою студентів) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, дата 
видачі, тривалість, 

кількість 
кредитів/годин) 

Керівник 
проєктної 
групи 

      

Ситник 
Григорій 
Петрович 

Завідувач 
кафедри 
глобальної та 
національної 
безпеки 
Навчально-
наукового 
інституту 
публічного 
управління та 
державної 
служби 
Київського 
національного 
університету 
імені Тараса 
Шевченка 

Московський 
інститут 
інженерів 
залізничного 
транспорту, 1977, 
«Промислове і 
цивільне 
будівництво», 
інженер-
будівельник; 
Військова 
академія тилу і 
транспорту 
(ад’юнктура), 
1988, 21.08 «Тил 
Збройних Сил», 
кандидат 
технічних наук; 
Українська 
академія 
державного 
управління при 
Президентові 
України, 1998, 

Доктор наук з 
державного 
управляння, 
25.00.01 – 
теорія та 
історія 
державного 
управління, 
«Державне 
управління у 
сфері 
національної 
безпеки: теорія 
і практика», 
професор  
кафедри 
національної 
безпеки 

44 роки Автор (співавтор) 623 наукових та 
навчально-методичних праць, у т.ч.: 
підручників, навчальних посібників, 
наукових статей, серед яких зокрема:  
1. Ситник Г.П., Орел М.Г. Публічне 
управління у сфері національної безпеки: 
підручник / Г.П.Ситник, М.Г.Орел, Київ:  
Видавець Кравченко Я.О., 2020. 360 с.;  
2. Ситник Г.П., Зубчик О.А., Орел М.Г., 
Штельмашенко А.Д. Політико-правове 
забезпечення публічного управління та 
адміністрування: підручник / за ред. 
Г.П.Ситника. Вінниця: ФОП Кушнір 
Ю.В., 2020. 504 с.; 
3. Основи стратегічного планування 
національної безпеки: навчальний 
посібник / Г.П.Ситник, М.Г.Орел; за ред. 
Г.П.Ситника, Київ: Видавець Кравченко 
Я.О., 2021. 224 с.; 
4. Зовнішня політика та національна 
безпека: навчальний посібник / 
Г.П.Ситник, Д.В.Неліпа, М.Г.Орел; за ред. 
Г.П.Ситника, Київ: Видавець Кравченко 
Я.О., 2021. 244 с.;  

UGIN, НМЦОНП 
відділ забезпечення 
якості вищої 
освіти, сектор 
працевлаштування 
КНУ імені Тараса 
Шевченка; 
Сертифікат; Курс 
підвищення 
кваліфікації та 
розвитку 
педагогічних 
компетентностей 
викладачів; 
25.01.2021; 1 ECTS 
CREDIT. 
European Scientific 
Platform. 
Cambridge, GBR; 
Certificate; 
Education and 
Science of Today: 
Intersectoral Issues 
and Development of 
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«Державне 
управління», 
магістр 
державного 
управління 

5. Методичні рекомендації до написання 
дипломних і курсових робіт, есе, 
рефератів і аналітичних записок уклад. 
Г.П.Ситник, М.Г.Орел, 
А.Д.Штельмашенко; за ред. Г.П.Ситника. 
К.: ВПЦ «Київський університет», 2020. 
96 с.;  
6. Публічне управління та 
адміністрування у сфері національної 
безпеки: (системні, політичні та 
економічні аспекти): словник-довідник / 
С.П.Завгородня, М.Г.Орел, Г.П.Ситник 
[уклад.] /за заг.ред. Д.В.Неліпи, 
Є.О.Романенка, Г.П.Ситника, Київ: 
Видавець Кравченко Я.О., 2020. 380 с.; 
7. Ситник Г.П., Орел М.Г. Національна 
безпека в контексті європейської 
інтеграції Украаїни. Київ: МАУП, 2021. 
372 с. 
Статті:  
1. Nelipa D., Tsvykh V., Zubchyk O., Sytnyk 
G., Hrebonozhko Ye. (2020). The New 
Public Management paradigm as a further 
interaction of the public and private sectors. 
Revista San Gregorio [Online]. 1, 42. 
doi:http://dx.doi.org/10.36097/rsan.v1i42.15
52.;  
2. Ситник Г.П., Орел М.Г. Забезпечення 
стійкості соціального порядку як 
пріоритет у сфері національної безпеки. 
Науковий часопис Академії національної 
безпеки. 2021. №1 (29). С.8-25;  
3. Ситник Г.П. Інформаційна компонента 
критичних (надзвичайних) ситуацій у 
контексті забезпечення державної 
безпеки. Науковий вісник: Державне 
управління. 2020. №2(4). С.327-339;  
4. Ситник Г.П. Взаємозумовленість 
кризових та надзвичайних ситуацій у 
контексті публічного управління у сфері 

sciences. The Role 
of Ideology in 
Political and 
Management 
Processes; March 19, 
2021; 0,2 ECTS 
CREDIT. 
 “Uni-Biz Bridge 6” 
online; Certificate; 
Освітні вебінари 
конференції із 
співпраці бізнесу та 
університетів “Uni-
Biz Bridge 6”; 
February 9-13, 2021; 
17 академічних 
годин. 
Навчально-
науковий центр 
компанії ”Наукові 
публікації – 
Publ.Science” № АА 
1511/12.02.2021; 
Сертифікат; Цикл 
навчальних 
вебінарів з 
наукометрії 
«Головні метрики 
сучасної науки. 
Scopus та Web of 
Science”; 
12.02.2021; 10 
академічних годин. 
Науково-
методичний центр 
організації 
навчального 
процесу та 
інформаційно-
обчислювального 
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національної безпеки. Експерт: 
парадигми юридичних наук і державного 
управління. 2020. № 2 (8). С.180-193;  
5. Ситник Г.П. Концептуалізація 
“інформаційної безпеки” у контексті 
властивостей інформації як специфічної 
субстанції. Державне управління: 
удосконалення та розвиток. 2020. № 3. 
URL: 
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=159
5. 
Участь в конференціях: 
1. NGO European Scientific Platform 
(Vinnitsa, Ukraine), LLC International 
Centre Corporative Management (Vienne, 
Austria); Certificate; Correspondence 
International Scientific and Practical 
Conference № 22214 01.02.2021; 
Міжнародний центр наукових 
досліджень; Сертифікат; Міжнародна 
наукова конференція «Суспільство ХХІ у 
дискурсі соціально-політичних наук, 
правознавства та суспільних 
комунікацій»; 19.02.2021; 0,1 ECTS 
CREDIT.;  
2. An integrated approach to science 
Modernization: Methods, Models and 
Multidisciplinary. “Проблема підвищення 
ефективності взаємодії політичної влади 
та публічного управління”; February 19, 
2021; 0,3 ECTS CREDIT;  
3. European Scientific Platform. Boston, 
USA; Certificate; Scientific practice: 
Modern and Classical Research Method. 
Соцієтальна ідентичність як категорія та 
чинник підвищення ефективності 
публічного управління; February 26, 2021; 
0,2 ECTS CREDIT. 
Підготував 10 кандидатів та докторів 
наук. Наукове консультування 

центру КНУ імені 
Тараса Шевченка; 
Certificate; “Digital 
Skills Pro”; 22 
березня 2021; 1 
ECTS CREDIT. 
Ca’Foscari 
University of 
Venice; Certificate; 
№ PC-272817-CAF 
FROM 28.11.2020; 
Effective Public and 
Municipal 
Administration: 
Theory, 
Methodology, 
Practice, Eu 
Experience; 
November 27-28, 
2020; 0,5 ECTS 
CREDIT. 
Навчально-
науковий центр 
компанії ”Наукові 
публікації – 
Publ.Science” № АС 
1270/04.12.2020; 
Сертифікат; Цикл 
навчальних 
вебінарів з 
наукометрії 
«Головні метрики 
сучасної науки. 
Scopus та Web of 
Science”; 4.12.2020; 
8 академічних 
годин. 
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докторантів, наукове керівництво 
дослідженнями аспірантів, 
магістерськими та дипломними 
дослідженнями студентів. 

Члени 
проєктної 
групи 

      

Клименко 
Наталія 
Григорівна 

професор 
кафедри 
глобальної та 
національної 
безпеки 
Навчально-
наукового 
інституту 
публічного 
управління та 
державної 
служби 
Київського 
національного 
університету 
імені Тараса 
Шевченка, 
доктор наук з 
державного 
управління, 
доцент  

Київський 
університет імені 
Тараса 
Шевченка, 1996, 
«Історія», 
історик, викладач 
історії; 
Національна 
академія 
державного 
управління при 
Президентові 
України, 2004, 
«Державне 
управління», 
магістр 
державного 
управління; 
Національна 
академія 
державного 
управління при 
Президентові 
України 
(аспірантура), 
2007, 25.00.01 
«Теорія та історія 
державного 
управління», 
кандидат наук з 
державного 
управління; 
Національна 

Доктор наук з 
державного 
управляння, 
25.00.05 – 
державне 
управління у 
сфері 
державної 
безпеки та 
охорони 
громадського 
порядку, 
«Теоретико-
методологічні 
засади 
механізму 
взаємодії 
органів 
публічної 
влади та 
недержавних 
інституцій у 
сфері 
національної 
безпеки»,  
доцент кафедри 
глобалістики, 
євроінтеграції 
та управління 
національною 
безпекою 

9 років та 
7 років  

Автор (співавтор) 110 наукових та 
навчально-методичних праць, у т.ч.:  
1. Клименко Н. Г. Державне 
регулювання діяльності недержавних 
інституцій у контексті забезпечення 
національної безпеки: монографія. Київ: 
«Видавництво Людмила», 2020. 342 с. 
2. Клименко Н. Г. Проблема 
забезпечення соціальної безпеки в 
сучасних умовах та шляхи її вирішення. 
Глобалізаційні виклики: урядування 
майбутнього: монографія / авт. кол.: Л. 
Комаха, І. Алєксєєнко, В. Гошовська, В. 
Колтун, Р. Марутян та ін.; за заг. ред. Л. 
Комахи, І. Алєксєєнко. К.: ВПЦ 
«Київський університет», 2022. 976 с. 
(Авторські с. 544-609). URL: 
https://ipacs.knu.ua/pages/dop/333/files/0b
d06793-e53e-4691-80f6-9842dac96aa4.pdf 
3. Клименко Н. Г. Особливості 
регулювання освітньої діяльності закладів 
вищої освіти України в умовах воєнного 
стану та формування ними безпекових 
компетентностей у здобувачів вищої 
освіти усіх рівнів. Education, science, 
research during martial law : Collective 
monograph. Riga, Latvia : «Baltija 
Publishing», 2022. 376 p. (Авторські с. 147-
177). DOI: https://doi.org/10.30525/978-
9934-26-247-0-7 
4. Nataliia Klymenko. Improving the 
quality of competence formation related to 
public administration aspects of national 

Національний 
університет 
«Одеська юридична 
академія», Центр 
українсько-
європейського 
наукового 
співробітництва, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № 
ADV-030577-OLA 
від 13.06.2022 р. за 
освітньою 
програмою 
«Освітній процес в 
умовах воєнного 
стану», 03.05-
13.06.2022 р. 180 
год. 6 кредитів 
ЄКТС; 
Cuiavian University 
in Wloclawek, 
Certificate № PudSi-
290804-KSW datet 
09.10.2022, 
«Modernization of 
professional 
education in the field 
of public 
management and 
administration: the 
case of Ukraine and 

https://doi.org/10.30525/978-9934-26-247-0-7
https://doi.org/10.30525/978-9934-26-247-0-7
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академія 
державного 
управління при 
Президентові 
України 
(докторантура), 
2018, 281 
«Публічне 
управління та 
адміністрування»
. 

security among the applicants of higher 
education. Baltic Journal of Economic 
Studies. 2022. Vol. 8. № 2. С. 91-97. DOI: 
https://doi.org/10.30525/2256-0742/2022-
8-2-91-97. (WoS). 
5. Клименко Н., Таран Є. Пріоритети 
забезпечення національної безпеки 
України у контексті сучасних глобальних 
викликів. Глобалізаційні виклики сучасності 
: підручник / авт. кол.: Л. Комаха, І. 
Алєксєєнко, В. Гура, Г. Ситник, Н. 
Клименко, Є. Таран та ін.; за заг. ред. Л. 
Комахи. К.: ВПЦ «Київський університет», 
2022. 350 с. 
Участь у 30 конференціях, семінарах, 
круглих столах.  
Участь у виконанні 6 науково-дослідних 
робіт Національної академії державного 
управління при Президентові України. 
Підготовлено 1 кандидата наук з 
державного управління. 
Наукове консультування докторантів, 
наукове керівництво дослідженнями 
аспірантів, магістерськими та 
дипломними дослідженнями студентів. 

the Republic of 
Poland», August 29 - 
October 9, 2022. 
6 ECTS credits (180 
hours). 

Марутян 
Рена 
Рубенівна 

професор 
кафедри 
глобальної та 
національної 
безпеки 
Навчально-
наукового 
інституту 
публічного 
управління та 
державної 
служби 
Київського 
національного 
університету 

Запорізький 
державний 
університет, 
1996, «Історія», 
історик, викладач 
історії та 
суспільствознавс
тва», 
Запорізький 
державний 
університет 
(аспірантура), 
1999,  
07.00.01 «Історія 
України», 

Доктор наук з 
державного 
управління, 
25.00.01 – 
теорія та 
історія 
державного 
управління,  
«Інтелектуальн
і ресурси 
державного 
управління у 
сфері 
національної 
безпеки 

21 рік Автор (співавтор) 150 наукових та 
навчально-методичних праць, у т.ч.: 
1. Rena Marutian, Oleksii Poltorakov, 
John Callahan, “The Tanks of Post-truth:” 
Post-truth Hybrid Warfare Operations. 
Studia Politica. Romanian Political Science 
Review, vol. XXI, no. 1, 2021. pp.101-120. 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?
authorId=57270393600 (Scopus) 
2. Andriy Datsyuk, Rena Marutyan, 
Yuriy Melnyk. Ukraine's national security 
political and legal support under 
democratic transition conditions. AD 
ALTA: Journal of Interdisciplinary 
Research volume 11, Issue 01. 2021. pp. 

2018 - International 
spring school 
Resilience League 
2018 15-18 May 
2018, Estonia, 
Tallinn, 
SERTIFICATE OF 
ATTENDANCE 
RLSS-2018-17   

https://doi.org/10.30525/2256-0742/2022-8-2-91-97
https://doi.org/10.30525/2256-0742/2022-8-2-91-97
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57270393600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57270393600
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імені Тараса 
Шевченка 

кандидат 
історичних наук, 
Національна 
академія 
державного 
управління при 
Президентові 
України 
(докторантура), 
2012, 25.00.01 
«Теорія та історія 
державного 
управління»,  

України», 
доцент кафедри 
соціології 

187-192.  
https://www.webofscience.com/wos/autho
r/record/25642779 (WoS). 
3. Andrii Datsiuk, Kateryna Nastoiashcha, 
Rena Marutian Trend of self-organization 
of the population in conditions of 
conflictogenic transformations of the world 
political system: challenges and prospects 
//AD ALTA: Journal of Interdisciplinary 
Research open journal - 12/01-XXV 224-
227 pp. URL: 
http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/1
20125/papers/A_40.pdf. (WoS). 
https://www.webofscience.com/wos/autho
r/record/11232294?state=%7B%7D 
4. Марутян Р.Р. Інтелектуально-
ресурсне забезпечення державного 
управління у сфері національної 
безпеки України : монографія. Київ : ЦП 
«Компринт», 2020. 410 с.  
5. Марутян Р. Р. Інформаційні 
технології інтелектуального управління 
у публічно-управлінській практиці: 
зарубіжний та вітчизняний досвід. 
Вісник Національного університету 
цивільного захисту України. Серія : 
Державне управління. 2018. Вип. 2. С. 
146-153. URL: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=
LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21R
EF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21F
MT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03
=FILA=&2_S21STR=VNUCZUDU_201
8_2_22 
6. Марутян Р. Аналіз чинних 
стратегічних нормативно-правових 
документів у сфері забезпечення 
зовнішньоекономічної безпеки України. 
Наукові перспективи. №9(27). 2022. 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/25642779
https://www.webofscience.com/wos/author/record/25642779
https://www.webofscience.com/wos/author/record/11232294?state=%7B%7D
https://www.webofscience.com/wos/author/record/11232294?state=%7B%7D
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С.148-155. 
Участь у 30 конференціях, семінарах, 
круглих столах. Участь у виконанні 6 
науково-дослідних робіт Національної 
академії державного управління при 
Президентові України. 
Підготовлено 2 кандидата наук з 
державного управління. 
Наукове керівництво магістерськими 
дослідженнями студентів. 

Таран 
Євгеній 
Іванович 

доцент 
кафедри 
глобальної та 
національної 
безпеки 
Навчально-
наукового 
інституту 
публічного 
управління та 
державної 
служби 
Київського 
національного 
університету 
імені Тараса 
Шевченка 

Київський 
національний 
економічний 
університет, 
2005, 
спеціальність 
«Економіка 
підприємства», 
кваліфікація 
«Магістр з 
економіки 
підприємства»; 
Київський 
інститут 
перекладачів при 
Національній 
академії наук 
України, 
спеціальність 
“Філологія, 
переклад”, 
кваліфікація 
“Філолог, 
перекладач 
(англійська 
мова)”; 
Університет 
«Україна», 
(аспірантура) 
2010, 23.00.04 – 

Кандидат 
політичних 
наук, 23.00.04 – 
Політичні 
проблеми 
міжнародних 
систем та 
глобального 
розвитку, 
«Енергетична 
політика 
України в 
умовах 
глобалізації», 
доцент кафедри 
суспільного 
розвитку і 
суспільно-
владних 
відносин  

8 років  Автор (співавтор) більше 20 наукових та 
навчально-методичних праць, в т.ч.: 
1. Імперативи формування 

громадянського суспільства в умовах 
модернізації державного управління в 
Україні: головні виміри та виклики : 
кол. моногр. / Л. В. Гонюкова, Є. І. 
Таран, О. М. Петроє та ін. Київ : НАДУ, 
2018. 288 с. 
2. Таран Є. І. Співвідношення понять 
«державне управління», «публічне 
адміністрування» та «публічне 
управління» в трансформаційних 
процесах України. Вчені записки 
Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського. 
Серія: Державне управління». Т. 31 (70) 
№ 2, 2020. С. 33-37.  
3. Таран Є.І. Розвиток системи 
публічного управління в Україні в 
умовах формування інформаційного 
суспільства. Право та державне 
управління. 2020. № 1. С. 36‒40.  
4. Таран Є.І. Особливості публічного 
управління в умовах формування 
інформаційного суспільства. Держава 
та регіони. Серія: Державне 
управління. 2020. № 2. С. 22‒26.  
5. Таран Є.І. Інституціоналізація 
європейської інтеграції України. 

Підвищення 
кваліфікації в 
Інституті 
підвищення 
кваліфікації 
керівних кадрів 
НАДУ при 
Президентові 
України, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації за 
Професійною 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
науково-
педагогічних 
працівників, які 
забезпечують 
підготовку 
здобувачів вищої 
освіти освітньо-
кваліфікаційних 
рівнів “бакалавр”, 
“магістр”, “доктор 
філософії”, “доктор 
наук” за 
спеціальністю 281 
“Публічне 
управління та 
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«Політичні 
проблеми 
міжнародних 
систем та 
глобального 
розвитку» 

Публічне управління та митне 
адміністрування. 2020. № 2. С. 36–39.  
6. Таран Є.І. Трансформація системи 
публічного управління в Україні. Вчені 
записки Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського. 
Серія: Державне управління». 2020. Т. 
31 (70) № 3. С. 43–46.  
7. Таран Є.І. Поняття «національна 
безпека» у системі публічного 
управління. Публічне управління і 
адміністрування в Україні. № 28, 2022. 
С. 182-185 

адміністрування”, 
15.03.2019, 22 
лютого – 15 березня 
2019 р.,  
4,8 кредитів / 144 
години. 
Університет 
прикладних наук 
VERN’ (м. Загреб, 
Республіка 
Хорватія) на тему 
«Професійний 
розвиток та 
педагогічна 
майстерність 
викладачів з 
державного 
управління» за 
фахом «Державне 
управління» в 
обсязі 6 кредитів 
(180 годин) у період 
з 20 січня по 28 
лютого 2020 року 

Шипілова 
Лариса 
Миколаївна 

доцент 
кафедри 
глобальної та 
національної 
безпеки 
Навчально-
наукового 
інституту 
публічного 
управління та 
державної 
служби 
Київського 
національного 
університету 
імені Тараса 

Херсонський 
державний 
педагогічний 
інститут ім. Н.К. 
Крупської у 1996 
році, за 
спеціальністю – 
вчитель 
української мови 
і літератури 

Кандидат 
політичних 
наук, за 
спеціальністю2
1.01.01 – 
основи 
національної 
безпеки 
держави 
(політичні 
науки); 
доцент кафедри 
глобалістики, 
євроінтеграції 
та управління 
національною 

26 Автор (співавтор) 53 наукових та 
навчально-методичних праць, у т.ч.:  
навчальних посібників, наукових статей, 
серед яких зокрема:  
1. Методологія стратегічного планування 
в умовах глобальних загроз національній 
безпеці та міжнародній стабільності: 
монограф. / Абрамов В.І., Запорожець 
Т.В., Марутян Р.Р. та ін. за заг. ред. Л.М. 
Шипілової , К.: НАДУ, 2018, 232 с.,  
2. Дацюк А.В., Клименко Н.Г., Марутян 
Р.Р., Шипілова Л.М. та ін. Практичні 
аспекти використання державно-
управлінських механізмів протидії 
гібридній війні Росії проти України: 
Метод.реком., К.: НАДУ, 2018, 122 с.,  
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Шевченка безпекою 3. Забезпечення національної безпеки 
України в умовах входження України до 
Європейського та Євроатлантичного 
просторів: монограф. / Абрамов В.І., 
Борисевич С.О., Дацюк А.В., Марутян 
Р.Р. та ін. за заг. ред. Ю.В. Мельника, 
Л.М. Шипілової. К.: НАДУ, 2019, 110 с., 
4. Дацюк А.В., Пошедін О.І., Шипілова 
Л.М. Структурно-функціональний аналіз 
безпекових аспектів політики 
європейської інтеграції України в умовах 
протидії російській агресії у гібридній 
війні проти України : Зб.наук.пр. НАДУ. 
2019. С. 61-68. 
5. Онешко С., Іванова В., Таран Є., 
Шипілова Л., Суліма Н. (2022). Стратегії 
та інновації в управлінні економічними 
системами: український досвід, відповіді 
на сучасні виклики. Financial and Credit 
Activity Problems of Theory and Practice. 
2022. № 4(45), С. 425–436. 
https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3
835 (WoS)  
Підготовлено 2 кандидата наук з 
державного управління. 
Наукове керівництво магістерськими 
дослідженнями студентів. 

 

При розробці проєкту Програми враховані вимоги: 

1. Національна рамка кваліфікацій. Редакція від 02.07.2020. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text 
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України  

від 03.04.2019 р. № 283. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text 
3. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства 

освіти і науки України протокол № 3 від 21 червня 2019 р., затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2016 р. № 600 (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254). 
4. Перелік галузей знань і спеціальностей. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п 

5. Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 610. Режим доступу: https://bit.ly/3cyK0l3 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

«Національна безпека (за окремими сферами забезпечення 

і видами діяльності)» 

«National security (by certain areas of support and types of activity)» 

зі спеціальності 256 «Національна безпека (за окремими сферами 

забезпечення і видами діяльності)» 

1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

Ступінь вищої освіти: доктор філософії  

Спеціальність: 256 Національна безпека (за 

окремими сферами забезпечення і видами 

діяльності) 

Освітньо-наукова програма: Національна безпека 

(за окремими сферами забезпечення і видами 

діяльності  

Higher Education Degree: Doctor of Philosophy in 

National Security 

Specialty: 256 National security (by certain areas of 

support and types of activity). 

Programme: National security (by certain areas of 

support and types of activity). 

Мова(и) навчання і 

оцінювання 

Українська / Ukrainian 

Обсяг освітньої 

програми 

40 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки  

Тип програми Освітньо-наукова програма 

Повна назва закладу 

вищої освіти, а також 

структурного 

підрозділу у якому 

здійснюється навчання 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

Навчально-науковий інститут публічного 

управління та державної служби 

Educational and Scientific Institute of Public 

Administration and Civil Service 

Назва закладу вищої 

освіти який бере 

участь у забезпеченні 

програми 

- 

Офіційна назва 

освітньої програми, 

ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

ЗВО-партнера мовою 

оригіналу 

- 

Наявність акредитації  

Цикл/рівень програми НРК України – 8 рівень, 
FQ-EHEA – третій цикл, 

ЕQF-LLL – 8 рівень 
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Передумови Наявність освітнього ступеня магістра (спеціаліста) 

Форма навчання Очна (денна, вечірня), заочна 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://ipacs.knu.ua/ 

2 – Мета освітньої програми 

Мета програми (з 

урахуванням рівня 

кваліфікації) 

Підготовка висококваліфікованих, інтегрованих у 

європейський та світовий науково-освітній простір 

фахівців, здатних до самостійної науково-

дослідницько-інноваційної, науково-організаційної 

та практичної діяльності з розв’язання актуальних 

проблем у сфері національної безпеки, а також 

науково-педагогічної діяльності у закладах вищої 

освіти. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань / 

спеціальність / 

спеціалізація 

програми) 

25 – Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону / 256 – Національна безпека (за 

окремими сферами забезпечення і видами діяльності)  

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова академічна 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта за спеціальністю 256 Національна 

безпека (за окремими сферами забезпечення і видами 

діяльності).  

Ключові слова: науково-дослідницька, експертно-

аналітична, науково-педагогічна та управлінська 

діяльність у визначальних сферах національної 

безпеки (політичній, економічній, соціальній, 

гуманітарній). 

Здобувачі вищої освіти набувають наукових, 

дослідницьких, інноваційних компетентностей, 

поглиблюють освітньо-наукову складову 

професійної діяльності.  

Особливості програми Викладання здійснюється у тому числі науково-

педагогічними працівниками, які мають досвід 

роботи в органах державної влади, які входять до 

складу сектору безпеки та оборони, зокрема у складі 

робочих груп.  

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Відповідно до здобутої спеціальності випускник 

здатний працювати в органах державної влади, що 

http://ipacs.knu.ua/?lang=ukr&tip=dop&tipn=&page=68
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формують та реалізують державну політику у сфері 

національної безпеки на посадах, що визначені у 

відповідних професійних стандартах; громадських 

об’єднаннях, неурядових та міжнародних 

організаціях, діяльність яких пов’язана із 

забезпеченням національної безпеки; науково-

освітніх установах, що досліджують проблеми 

національної безпеки, вищих навчальних закладах, 

консалтингових фірмах. 

Науково-дослідна, експертна, науково-педагогічна 

діяльність, зокрема, на посадах керівників та 

головних фахівців науково-дослідних підрозділів, 

керівників проектів та програм, наукових 

співробітників, викладачів закладів вищої освіти, 

державних експертів, головних консультантів, 

консультантів, радників тощо. 

Подальше навчання Особа, яка закінчила навчання за цією освітньо-

науковою програмою та здобула ступінь доктора 

філософії може здобувати науковий ступінь доктора 

наук, або/та продовжити навчання на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти за іншими 

освітньо-науковими програмами, а також має 

можливість набуття додаткових кваліфікацій в 

системі післядипломної освіти та підвищення 

кваліфікації, проходити стажування або навчання за 

кордоном. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Cамонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, 

навчання на основі досліджень, практична 

підготовка, консультації, навчання з використанням 

сучасних інформаційно-технологічних систем.  

Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії. 

Оцінювання Письмові та усні іспити, диференційований залік, 

семінари, захист звіту з педагогічної практики, есе, 

презентації самостійних досліджень, поточні звіти, 

усні презентації, захист дисертаційної роботи на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

участі науковців з інших закладів вищої освіти. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати 

комплексні проблеми у визначальних сферах 

національної безпеки (політичній, економічній, 

соціальній, гуманітарній), у тому числі в умовах 

кризових ситуацій, застосовувати методологію 

наукової та педагогічної діяльності, а також 
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проводити власне наукове дослідження, результати 

якого мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення 

Загальна 

компетентність  

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК02. Здатність генерувати нові ідеї (креативність),  

виявляти, ставити та розв’язувати проблеми 

дослідницького характеру на основі системного 

наукового світогляду та загального культурного 

кругозору із дотриманням принципів професійної 

етики та академічної доброчесності.  

ЗК03. Здатність до проведення досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел державною та іноземною 

мовами.  

ЗК05. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК06. Здатність розробляти та управляти проєктами 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності  

СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

оцінювати та забезпечувати їх якість, інтегрувати 

знання з різних галузей, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання щодо розвитку 

теорії та практики національної безпеки. 

СК02. Здатність застосовувати сучасні методології, 

методи та інструменти емпіричних і теоретичних 

досліджень у сфері національної безпеки, сучасні 

цифрові технології, бази даних та інші ресурси.  

СK03. Здатність здійснювати науково-педагогічну 

діяльність у сфері вищої освіти та у сфері 

національної безпеки.  

СК04. Здатність вільно спілкуватися з питань, що 

стосуються сфери наукових та експертних знань, з 

колегами, широкою науковою спільнотою, 

суспільством у цілому, презентувати та 

обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати 

досліджень, наукові та прикладні проблеми 

національної безпеки та оприлюднювати результати 

досліджень у наукових виданнях. 

7 – Програмні результати навчання 

Результати навчання  ПРН01. Мати передові концептуальні та 

методологічні знання в сфері національної безпеки і 

на межі галузей знань, а також дослідницькі навички, 

достатні для проведення наукових і прикладних 

досліджень на рівні останніх світових досягнень, 

отримання нових знань за окремими сферами 

забезпечення і видами діяльності у сфері 
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національної безпеки. 

ПРН02. Виявляти та формулювати наукову проблему 

в сфері національної безпеки з огляду на ціннісні 

орієнтири сучасного суспільства, обґрунтовувати 

новизну результатів наукового дослідження такої 

проблеми, його теоретичне та практичне значення. 

ПРН03. Формулювати і перевіряти ідеї, гіпотези, 

стратегії, рішення, використовувати для 

обґрунтування висновків належні докази, зокрема, 

результати емпіричних та теоретичних досліджень у 

сфері національної безпеки, моделювання, наявні дані. 

ПРН04. Застосовувати сучасні інструменти і 

технології пошуку, оброблення та критичного 

аналізу, зокрема, статистичні методи аналізу даних, 

спеціалізовані бази даних. 

ПРН05. Планувати і виконувати теоретичні 

дослідження з національної безпеки та дотичних 

міждисциплінарних напрямів з використанням 

сучасних інструментів та дотриманням норм 

професійної і академічної етики, критично 

аналізувати результати власних досліджень і 

результати інших дослідників у контексті сучасних 

знань щодо досліджуваної проблеми. 

ПРН06. Здійснювати науково-педагогічну діяльність у 

сферах вищої освіти та національної безпеки, 

використовуючи наукове, навчально-методичне та 

нормативне забезпечення, застосувати основні 

поняття і категорії педагогіки, ефективні методи 

навчання та методики викладання, інноваційні освітні 

технології навчання, ефективно використовувати 

навчально-методичні комплекси для студентів, 

планувати й реалізовувати різні форми організації 

освітнього процесу у закладах вищої освіти. 

ПРН07. Визначати наукові та практичні проблеми у 

сфері національної безпеки, глибоко розуміти 

методологію наукових досліджень, застосувати їх у 

власних дослідженнях та у викладацькій практиці. 

РН08. Застосовувати сучасні цифрові технології, 

методи моделювання, прогнозування, оптимізації та 

прийняття рішень у професійній діяльності у сфері 

національної безпеки. 

ПРН09. Розробляти, удосконалювати та 

досліджувати концептуальні моделі процесів і 

систем, ефективно використовувати їх для отримання 

нових знань у сфері національної безпеки та 

дотичних міждисциплінарних напрямах. 
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ПРН10. Вільно презентувати та обговорювати з 

фахівцями і нефахівцями результати досліджень, 

наукові та прикладні проблеми національної безпеки, 

оприлюднювати результати досліджень у наукових 

виданнях з використанням академічної української 

та іноземної мови. 
ПРН11. Усвідомлювати необхідність навчання 

впродовж життя та підвищення рівня власної 

професійної кваліфікації. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характе-

ристики кадрового 

забезпечення 

До реалізації програми залучені науково-педагогічні 

працівники, які мають досвід практичної діяльності у 

сфері національної безпеки. 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Доступ до мережі Інтернет (WiFi). Доступ до 

науково-метричних баз та реферативної бази даних 

SCOPUS забезпечується електронною бібліотекою 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Для презентацій активно 

використовується мультимедійні аудиторії 

(мультимедійні проектори ViewSonic PJ402D та 

Epson EB-95, екран Samsung LH65EDDPLGC/CI 65 з 

інтерактивною накладкою, монітор SAMSUNG 

LH55DCEPLGC/CI, мікрофони, мультимедійний 

проектор Panasonic PT-D5700, екран стіновий/ 

стельовий з електроприводом 6,1*4,57м).  

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Основним джерелом інформаційного та навчально-

методичного забезпечення є бібліотека (паперові та 

електронні фонди) та система електронного навчання 

Інституту публічного управління та адміністрування, 

наукова бібліотека імені М. Максимовича. Крім того, 

у курсах даної програми використовуються 

аналітичні матеріали Національного інституту 

стратегічних досліджень та інших науково-дослідних 

установ України. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

 

Право здобувачів освіти на академічну мобільність 

реалізовується відповідно до норм Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12.08.2015 р. № 579 та Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, затвердженого ректором 29.06.2016 р. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Навчання іноземних 

здобувачів освіти 

На загальних умовах. 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

2.1. Перелік компонент ОП  
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, практики, комплексний іспит зі 

спеціальності, дисертаційної роботи) 

Кількість 

кредитів 

Форма підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 Академічне письмо англійською мовою 

(English academic writing) 

3 іспит 

ОК 2 Філософія науки та інновацій  7 іспит 

ОК 3 Асистентська педагогічна практика 10 диференційований 

залік 

ОК 4 Системний аналіз у сфері національної 

безпеки (System analysis of national security) 

3 іспит 

ОК 5 Геополітичні та геоекономічні виклики 

глобальній та національній безпеці  

3 іспит 

ОК 6 Теорія національної безпеки (Theory of 

National security) 

3 іспит 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 29 

2. Компоненти вільного вибору аспіранта* 

Вибір з переліку № 1 (аспірант обирає одну дисципліну  

з дисциплін університетського вибору) 

ВБ 1.1 З переліком вибіркових дисциплін можна 

ознайомитись на сайті hhttp://ipacs.knu.ua/ 

3 іспит 

Вибір з переліку № 2 (аспірант обирає дві дисципліни)** 

ВБ 2.1 Методологія, методи, моделі, принципи, 

технології досліджень політичної безпеки 

4 іспит 

ВБ 2.2 Методологія, методи, моделі, принципи, 

технології досліджень економічної безпеки 

4 іспит 

ВБ 2.3 Методологія, методи, моделі, принципи, 

технології досліджень соціальної безпеки 

4 іспит 

ВБ 2.4 Методологія, методи, моделі, принципи, 

технології досліджень гуманітарної безпеки 

4 іспит 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 11 
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*- Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають 

безумовне право обирати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних 
планів інших спеціальностей того самого рівня, а, за умови погодження з директором Навчально-

наукового інституту публічного управління та державної служби, з програм іншого рівня.  

 
** Перелік навчальних дисциплін (робочі програми навчальних дисциплін) представлено на 

офіційному сайті Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

 

http://ipacs.knu.ua/


 

2.2. Структурно-логічна схема ОНП 
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Геополітичні та геоекономічні виклики глобальній 

та національній безпеці 
 

 

Системний аналіз у сфері національної безпеки 

(System analysis of national security)  

Асистентська 

педагогічна 

практика  

Дисципліни вільного 

вибору здобувача 

Академічне письмо англійською мовою 

(English academic writing) 

Підготовка та прилюдний захист дисертаційної роботи доктора філософії 

Теорія національної безпеки  

(Theory of National security) 

 

Філософія науки та інновацій 



 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати 

всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, 

уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, 

розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-

інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної 

діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого 

мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, та захистити 

дисертацію. 

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою 

для формування аспірантом індивідуального навчального плану та 

індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим 

керівником та затверджуються Вченою радою. 

Атестація випускників освітньо-наукової програми «Національна безпека 

(за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» спеціальності 256 

«Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» 

здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок 

випускників шляхом публічного захисту дисертаційної роботи на здобуття 

наукового ступеню доктора філософії. 

Присвоєння наукового ступеня доктор філософії в галузі 25 «Воєнні 

науки, національна безпека, безпека державного кордону» за спеціальністю 256 

«Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» 

здійснює спеціалізована вчена рада відповідного наукового спрямування. 

Підсумкова атестація аспірантів, які повністю виконали ОНП підготовки 

докторів філософії за спеціальністю 256 «Національна безпека (за окремими 

сферами забезпечення і видами діяльності)» завершується присудженням 

наукового ступеня доктора філософії в галузі 25 «Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного кордону» за спеціальністю 256 «Національна 

безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» з видачою 

документу встановленого зразка про присудження йому наукового ступеня: 

доктора філософії з національної безпеки. 
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