
Актуальні питання правового забезпечення безпеки суспільства та 

особистої безпеки громадян 
Мета курсу – формування у студентів магістратури основ забезпечення 

безпеки суспільства та особистості, вмінь професійної роботи з 

доктринальними джерелами, реконструкції правового забезпечення безпеки, 

обізнаність нормативно-правового регулювання безпеки. 
Міжпредметні зв’язки. Курс «Актуальні питання правового забезпечення 

безпеки суспільства та особистої безпеки громадян» має безпосередній зв'язок 

із такими дисциплінами як: Публічне право: проблеми, тлумачення, 

застосування; Адвокатська діяльність: міжнародний та національний аспекти. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних 

засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 
Програмні результати навчання: 
знати:  правового регулювання безпеки суспільства й особистості; 

предметних меж і методологічних особливостей безпеки; актуальних питань 

загроз безпеці суспільства та особистості; загальних принципів побудови 

законодавства з безпеки суспільства; аспектів соціально-правового захисту 

особистості; правового забезпечення безпеки різних категорій суспільства; 

нормативно-правового регулювання захисту безпеки дитини та осіб з 

фізичними вадами (осіб з інвалідністю); загальних засад військової безпеки, їх 

видів і правової характеристики; системи юридичних гарантій працівників 

правоохоронних органів;  загальнонаукові і спеціальні методи пізнання 

правових явищ у сфері актуальних питань правового забезпечення безпеки 

суспільства та особистої безпеки громадян;  методики з правової оцінки 

поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп щодо забезпечення безпеки 

суспільства та особистої безпеки громадян;  ідентифікації правової проблеми та 

її вирішення на основі принципів права; цифрові технології, методи оцінювання 

та аналізу інформації, методи доведення що сприяють вирішенням питань 

правового забезпечення безпеки суспільства та особистої безпеки громадян. 
вміти: формувати чинники дієвості системи міжнародної безпеки; 

формувати засади інформаційної безпеки держави, суспільства та особи; 

обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати 

докази та наводити переконливі аргументи; дискутувати зі складних правових 

проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; володіти 

загальними відомостями міжнародної безпеки; 
володіти: здатністю використовувати сучасні правові доктрини та 

принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного 

права, а також кримінальної юстиції; здатністю вільного володіння основними 

концепціями, присвяченими суб’єктам безпеки; здатністю розуміння 

закономірностей природи й системи безпеки суспільства; здатністю 

застосовувати знання з безпеки суспільства для вирішення актуальних проблем 

загрози безпеці суспільства. 
Змістове наповнення дисципліни: 
Актуальні питання правового забезпечення безпеки суспільства та 

особистої безпеки громадян.  Загальні засади безпеки суспільства та особи. 
Поняття, принципи та загрози що впливають на їх безпеку. Правові та 



організаційні основи безпеки суспільства та особистості. Нормативно-правове 

забезпечення безпеки суспільства в Україні. Міжнародно-правове забезпечення 

безпеки суспільства. 
Нормативно-правове регулювання безпеки суспільства та особистості в 

Україні. Нормативно-правове регулювання забезпечення інформаційної безпеки 

суспільства та особистості. Нормативно правове регулювання соціального 

захисту суспільства та особистості. Правове регулювання безпеки такої 

категорій суспільства, як дітей та осіб з фізичними вадами (інвалідами). 
Правове забезпечення безпеки військових. Нормативно-правове забезпечення 

безпеки працівників правоохоронних органів. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг – 105 годин, у т.ч. – 50 годин аудиторних занять і 55 годин – самостійна 

та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 


