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Програма вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми зв’язку 

та інформатизації службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 

третього освітньо-наукового рівня вищої освіти − доктора філософії зі 

спеціальності 081 «Право». 

Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття та поглиблення знань 

теоретико-правових категорій здобувачів щодо реалізації державної 

інформаційної політики із залученням сил сектору безпеки та оборони України 

та здійснення заходів із забезпечення безпеки в інформаційній сфері; 

проблемних питань, нових підходів і тенденцій інформатизації системи сил 

сектору безпеки та оборони України, органів та формувань, діяльність яких 

спрямовується та координується МВС України; формування вмінь та навичок 

для здійснення ефективної професійної діяльності в умовах виникнення 

кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України, шляхом 

оптимізації бойового управління силами сектору безпеки та оборони України; 

формування нових тенденцій розвитку у сфері інформатизації системи сил 

сектору безпеки та оборони України. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Актуальні 

проблеми зв’язку та інформатизації службово-бойової діяльності сил охорони 

правопорядку» є: 

 поглиблене вивчення концептуальних основ теорії службово-бойової 

діяльності у ході реалізації державної інформаційної політики із залученням 

сил сектору безпеки та оборони України та здійснення заходів із забезпечення 

безпеки в інформаційній сфері 

 опануванні теоретичних засад, нормативно-правової регламентації 

інформатизації системи сил сектору безпеки та оборони України, проблемних 

питань, нових підходів і тенденцій її вдосконалення; 

 набутті навичок прийняття рішення на застосування сил сектору 

безпеки та оборони України, оптимізації бойового управління ними в умовах 

кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці певної генези. 

 оволодіння здобувачами знаннями щодо світових тенденцій розвитку 

у сфері інформатизації системи сил сектору безпеки та оборони України 

Згідно з освітньо-науковою програмою, вивчення навчальної дисципліни 

«Актуальні проблеми зв’язку та інформатизації службово-бойової діяльності 

сил охорони правопорядку» має сформувати та актуалізувати такі результати 

навчання аспіранта як: 

ПРН 1. Вміти досліджувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати 

основні соціально-правові концепції та теорії, формулювати та обґрунтовувати 

наукові підходи до вирішення актуальних питань у сфері правозастосування.  

ПРН 2. Вміти здійснювати наукові дослідження з питань функціонування 

правової системи та правового забезпечення захисту прав, свобод та законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб та функціонування органів публічної 

влади. 
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ПРН 3. Вміти досягати наукових результатів, що переосмислюють наявні 

та створюють нові цілісні знання відповідно до актуальних проблем розвитку 

правових-відносин з використанням новітніх методів наукового дослідження. 

ПРН 4. Мати здібності до застосування комплексного системного підходу 

при проведенні аналізу, оцінюванні та формулюванні обґрунтованих висновків, 

пропозицій щодо розробки та реалізації правової політики держави та 

представлення результатів наукового дослідження з використанням сучасних 

методів пізнання об’єктивної дійсності. 

ПРН 6. Виявляти лідерські якості, уміти самонавчатися, саморозвиватися і 

самовдосконалюватися, нести відповідальність за визначення новизни наукових 

досліджень та прийняття експертних рішень.  

ПРН 7. Володіти навиками до застосування наукових знань і методик з 

метою вибору та обґрунтування регуляторів та важелів правової політики 

держави, удосконалення механізму реалізації правової політики держави, 

проводити науково-дослідну діяльність у сфері права. 

ПРН 8. Готувати аналітичні матеріали для формування та реалізації 

правової політики і ухвалення стратегічних рішень для зацікавлених суб’єктів. 

ПРН 9. Уміти організовувати основні форми навчання у вищій школі, 

застосовувати сучасні технології і методи, користуватися сучасними 

інформаційними засобами. 

ПРН 10. Вміти визначати юридичну політику та правозастосовну практику 

державних інституцій, органів місцевого самоврядування, громадських 

об’єднаннях, в інших юридичних особах незалежно від їх організаційно-

правової форми та форми власності. 

ПРН 11. Володіти навиками, які необхідні для розробки проєктів 

нормативно-правових актів, обґрунтовувати і розробляти на їх основі рішення. 

ПРН 12. Уміти використовувати інформаційні технології, методи та 

інструментальні засоби структурного, функціонального, процесного та 

імітаційного моделювання в юридичній діяльності. 

ПРН 13. Володіти навиками планування, аналізу, прогнозування та 

контролю юридичної роботи в органах та підрозділах МВС інших державних 

інституціях, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, в 

юридичних особах незалежно від їх організаційно-правової форми та форми 

власності. 

ПРН 14. Володіти термінологією наукових досліджень у галузі права, в 

тому числі іноземними мовами на рівні, достатньому для здійснення наукових 

комунікацій, обґрунтування та захисту власних наукових досліджень, в тому 

числі для міжнародного наукового співробітництва. 

ПРН 15. Вміти досліджувати проблеми правового забезпечення охорони 

прав і свобод людини і громадянина, протидії злочинності, підтримання 

публічної безпеки та порядку. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни. При засвоєнні цього 

курсу необхідно використовувати знання, отримані в процесі здобуття освітніх 

ступенів «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 081 «Право». 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно). 
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Програма навчальної дисципліни 
 

ТЕМА 1. Основи здійснення заходів із забезпечення безпеки в 

інформаційній сфері та реалізації державної інформаційної політики із 

залученням сил сектору безпеки та оборони України 

Характеристика проблемних питань нормативно-правового забезпечення 

здійснення заходів із забезпечення безпеки в інформаційній сфері силами 

сектору безпеки та оборони України. Реалізації силами сектору безпеки та 

оборони державної інформаційної політики під час оперативно-службової та 

службово-бойової діяльності. Реалізації державної інформаційної політики 

силами сектору безпеки та оборони в умовах виникнення кризових ситуацій, 

що загрожують національній безпеці. 

Міжнародний досвід забезпечення безпеки в інформаційній сфері. 

Стратегія кібербезпеки України. Загрози кібербезпеці України. Пріоритети 

та напрями забезпечення кібербезпеки України. Створення умов для безпечного 

функціонування кіберпростору. 

 

ТЕМА 2. Проблеми інформатизації системи сил сектору безпеки та 

оборони України. Інформатизація органів та формувань, діяльність яких 

спрямовується та координується МВС України 

Нормативно-правові засади інформатизації системи сил сектору безпеки та 

оборони України, органів та формувань, діяльність яких спрямовується та 

координується МВС України. Роль, місце та сутність інформатизації системи 

сил сектору безпеки та оборони України у забезпеченні національної безпеки 

України та дієвій протидії загрозам національним інтересам. 

 

ТЕМА 3. Проблеми організації фельд’єгерсько-поштового зв’язку та 

його використання у службово-бойової діяльності. Організація бойового 

управління силами сектору безпеки та оборони України 

Нормативно-правові засади організації фельд’єгерсько-поштового 

(спеціального) зв’язку. Використання фельд’єгерсько-поштового (спеціального) 

зв’язку у службово-бойової діяльності сил сектору безпеки та оборони України. 

Забезпечення охорони кореспонденції та тактика дій особового складу 

фельд’єгерсько-поштового (спеціального) зв’язку. Теоретичні засади 

організації бойового управління силами сектору безпеки та оборони України в 

умовах кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці. 

Інформатизація бойового управління силами сектору безпеки та оборони 

України. 

 

ТЕМА 4. Проблеми захисту службової інформації та обміну нею у 

порядку взаємодії у службово-бойовій діяльності сил сектору безпеки та 

оборони України 

Нормативно-правове регулювання захисту службової інформації та обміну 

нею. Нормативно-правова регламентація захисту службової інформації та 
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обміну нею у ході організації та забезпечення взаємодії підрозділів сил сектору 

безпеки та оборони України під час виконання службово-бойових завдань та 

дій за призначенням в умовах кризових ситуацій, що загрожують національній 

безпеці України певної генези. 

Захист службової інформації та обмін нею у ході тактичної, оперативної, 

стратегічної взаємодії під час службово-бойової діяльності сил сектору безпеки 

та оборони в умовах виникнення кризових ситуацій, що загрожують 

національній безпеці України. Захист службової інформації та обмін нею під 

час внутрішньої та зовнішньої взаємодії (задачі, принципи, форми). 

Організація та забезпечення захисту службової інформації та обміну нею в 

умовах взаємодії підрозділів сил сектору безпеки та оборони України з 

громадськістю, місцевими органами влади та місцевого самоврядування. 

 

ТЕМА 5. Інформаційні обліки у службово-бойовій діяльності та 

формування силами охорони правопорядку баз (банків) даних 

Нормативно-правове регулювання формування, наповнення та ведення 

інформаційних обліків, єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх 

справ України, баз (банків) даних. 

Збирання, накопичення мультимедійної інформації (фото, відео-, 

звукозапис) та біометричних даних (дактилокартки, зразки ДНК). 

Доступ до інформації та інформаційних ресурсів. 

Використання інформаційних ресурсів. 

Відповідальність за протиправне використання інформаційних ресурсів. 

 

ТЕМА 6. Проблеми захисту відомостей щодо службово-бойової 

діяльності сил сектору безпеки та оборони України, які не підпадають під 

обмін інформацією та не є публічною інформацією 

Нормативно-правове регулювання захисту інформаційних ресурсів, єдиної 

інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, баз (банків) 

даних, відомостей щодо службово-бойової діяльності сил сектору безпеки та 

оборони України. 

Міжнародне співробітництво у сфері захисту інформаційних ресурсів, 

відомостей щодо службово-бойової діяльності сил сектору безпеки та оборони 

України. 

Міжнародний досвід захисту інформаційних ресурсів, відомостей щодо 

службово-бойової діяльності сил сектору безпеки та оборони України. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Актуальні проблеми зв’язку та інформатизації 

службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку» передбачено: 

 для денної форми навчання – екзамен; 
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 для заочної форми навчання – екзамен; 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерії оцінювання успішності навчання 
 

За 100-

бальною 

шкалою 

За 

національною 

шкалою 

За 

шкалою 

ECTS 

Пояснення 

90–100 

 
Відмінно А 

Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі (повна 

здатність застосовувати знання теоретико-правових категорій 

щодо реалізації державної інформаційної політики із залученням 

сил сектору безпеки та оборони України та здійснення заходів із 

забезпечення безпеки в інформаційній сфері; сформовані необхідні 

практичні навички (повна здатність до критичного та системного 

аналізу інформатизації системи сил сектору безпеки та оборони 

України в умовах виникнення кризових ситуацій, що загрожують 

національній безпеці України і застосування набутих знань у 

професійній діяльності – при здійсненні моніторингу діяльності сил 

сектору безпеки та оборони, відображення їх в наукових 

публікаціях) 

83–89 

 

Добре 

B 

Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі (здатність 

застосовувати знання теоретико-правових категорій щодо реалізації 

державної інформаційної політики із залученням сил сектору 

безпеки та оборони України та здійснення заходів із забезпечення 

безпеки в інформаційній сфері в достатньому обсязі; в основному 

сформовані необхідні практичні навички (здатність до критичного 

та системного аналізу інформатизації системи сил сектору безпеки 

та оборони України в умовах виникнення кризових ситуацій, що 

загрожують національній безпеці України і застосування набутих 

знань у професійній діяльності – при здійсненні моніторингу 

діяльності сил сектору безпеки та оборони, відображення їх в 

наукових публікаціях в достатньому обсязі) 

75–82 

 
C 

Теоретичний зміст курсу переважно засвоєний (здатність 

застосовувати знання теоретико-правових категорій щодо реалізації 

державної інформаційної політики із залученням сил сектору 

безпеки та оборони України та здійснення заходів із забезпечення 

безпеки в інформаційній сфері на належному для правника рівні; в 

основному сформовані практичні навички (здатність до 

критичного та системного аналізу інформатизації системи сил 

сектору безпеки та оборони України в умовах виникнення кризових 

ситуацій, що загрожують національній безпеці України і 

застосування набутих знань у професійній діяльності – при 

здійсненні моніторингу діяльності сил сектору безпеки та оборони, 

відображення їх в наукових публікаціях на належному для 

науковця рівні) 

68–74 

 
Задовільно D 

Теоретичний зміст курсу засвоєний не повністю, але прогалини не 

носять істотного характеру (неповна здатність застосовувати 

знання теоретико-правових категорій щодо реалізації державної 

інформаційної політики із залученням сил сектору безпеки та 

оборони України та здійснення заходів із забезпечення безпеки в 

інформаційній сфері на належному для правника рівні; в 

основному сформовані практичні навички (неповна здатність до 

критичного та системного аналізу інформатизації системи сил 

сектору безпеки та оборони України в умовах виникнення кризових 

ситуацій, що загрожують національній безпеці України і 

застосування набутих знань у професійній діяльності – при 

здійсненні моніторингу діяльності сил сектору безпеки та оборони, 

відображення їх в наукових публікаціях на належному для 

науковця рівні) 
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60–67 

 
E 

Теоретичний зміст курсу засвоєний частково (часткова здатність 

застосовувати знання теоретико-правових категорій щодо реалізації 

державної інформаційної політики із залученням сил сектору 

безпеки та оборони України та здійснення заходів із забезпечення 

безпеки в інформаційній сфері; не сформовані деякі практичні 

навички (часткова здатність до аналізу інформатизації системи сил 

сектору безпеки та оборони України в умовах виникнення кризових 

ситуацій, що загрожують національній безпеці України і 

застосування набутих знань у професійній діяльності – при 

здійсненні моніторингу діяльності сил сектору безпеки та оборони, 

відображення їх в наукових публікаціях) 

35–59 

Незадовільно 

FX 

Теоретичний зміст курсу засвоєний частково з істотними 

прогалинами (НЕЗДАТНІСТЬ застосовувати знання теоретико-

правових категорій щодо реалізації державної інформаційної 

політики із залученням сил сектору безпеки та оборони України та 

здійснення заходів із забезпечення безпеки в інформаційній сфері; 

не сформовані необхідні практичні навички (НЕЗДАТНІСТЬ до 

аналізу інформатизації системи сил сектору безпеки та оборони 

України в умовах виникнення кризових ситуацій, що загрожують 

національній безпеці України і застосування набутих знань у 

професійній діяльності – при здійсненні моніторингу діяльності сил 

сектору безпеки та оборони, відображення їх в наукових 

публікаціях) 

1–34 F 

Теоретичний зміст курсу не засвоєний (ПОВНА НЕЗДАТНІСТЬ 

застосовувати знання теоретико-правових категорій щодо реалізації 

державної інформаційної політики із залученням сил сектору 

безпеки та оборони України та здійснення заходів із забезпечення 

безпеки в інформаційній сфері); не сформовані необхідні практичні 

навички (ПОВНА НЕЗДАТНІСТЬ до аналізу інформатизації 

системи сил сектору безпеки та оборони України в умовах 

виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній 

безпеці України і застосування набутих знань у професійній 

діяльності – при здійсненні моніторингу діяльності сил сектору 

безпеки та оборони, відображення їх в наукових публікаціях)  

 

Критерії оцінювання успішності навчання  

самостійної роботи здобувачів 

 

Письмова відповідь на кожне із питань самостійної роботи чи вирішення 

однієї із задач; якісне та повне ведення слухачем конспекту лекції, письмова 

підготовка до семінарського заняття – оцінюється до 5 балів. 

 

Критерії оцінювання успішності навчання  

індивідуальної роботи здобувачів 

 

В
и

д
и

 р
о
б
іт

 

Виконання індивідуальної роботи 

(максимум 15 балів)  

Реферат до 5 балів 

Доповідь-анотація на основі наукової статті  до 5 балів 

Виконання інших видів робіт (підготовка есе, 

кросворду, словника, презентації тощо) 
до 5 балів 

Опублікування електронної петиції  до 10 балів 

Направлення звернення та отримання відповіді (в тому 

числі в електронній формі) 
до 10 балів 
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Додатково:  

Наукова конкурсна робота Може бути 

врахована при 

виставленні 

підсумкової оцінки з 

дисципліни 

Наукова стаття 

Тези доповіді на науково-практичний захід 
До 5 балів 

Виступ на засіданні наукового гуртка наданий письмово 

 

Примітка: несвоєчасність виконання слухачем самостійної та 

індивідуальної роботи без поважних причин оцінюється на 1-3 бали нижче, ніж 

передбачено критеріями оцінювання цих видів робіт. 

 

Для навчальної дисципліни «Актуальні проблеми зв’язку та інформатизації 

службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку» засобами діагностики 

знань (успішності навчання) виступають: 

 квізи (тестові завдання); 

 реферати; 

 есе; 

 доповіді; 

 презентації та виступи на наукових заходах; 

 модульний контроль; 

 екзамен. 

 

 

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 

 

 навчальна аудиторія; 

 мультимедійний проектор; 

 екран для мультимедійного проектора зі штативом; 

 ноутбук; 

 програмне забезпечення для доступу до мережі Інтернет; 

 програмне забезпечення Microsoft Power Point; 

 акустичні колонки; 

 лазерна указка; 

 кліп-чарт; 

 кольорові маркери; 

 дошка; 

 крейда. 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

Лариса НАЛИВАЙКО 
___.___._______ 

 

 

 

«Актуальні проблеми зв’язку та інформатизації службово-бойової 

діяльності сил охорони правопорядку» 

 

 

Освітньо-науковий ступінь  доктор філософії         Спеціальність      081 Право 

 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

Форма навчання  ДЕННА     Обсяг  4  кредити ЄКТС (120 годин). 

 

Курс 2  

 
 

№
 т

ем
и

 (
зг

ід
н

о
 з

 

Р
П

Н
Д

) 

Назва теми 

(згідно з РПНД) 

З
а
г
а
л

ь
н

и
й

 о
б
ся

г
 г

о
д

и
н

 
Аудиторна робота 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 т

а
 

ін
д

и
в

ід
у
а
л

ь
н

а
 р

о
б
о
т
а
 

В
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 

Основи здійснення заходів із забезпечення безпеки 

в інформаційній сфері та реалізації державної 

інформаційної політики із залученням сил сектору 

безпеки та оборони України 

18 6 2 4  12 

2. 

Проблеми інформатизації системи сил сектору 

безпеки та оборони України. Інформатизація 

органів та формувань, діяльність яких 

спрямовується та координується МВС України 

20 6 2 4  14 

3. 

Проблеми організації фельд’єгерсько-поштового 

зв’язку та його використання у службово-бойової 

діяльності. Організація бойового управління 

силами сектору безпеки та оборони України 

20 8 2 6  12 

4. 

Проблеми захисту службової інформації та обміну 

нею у порядку взаємодії у службово-бойовій 

діяльності сил сектору безпеки та оборони України 

22 6 2 4  16 

5. 

Інформаційні обліки у службово-бойовій 

діяльності та формування силами охорони 

правопорядку баз (банків) даних 

20 6 2 4  14 
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6. 

Проблеми захисту відомостей щодо службово-

бойової діяльності сил сектору безпеки та оборони 

України, які не підпадають під обмін інформацією 

та не є публічною інформацією 

20 8  8  12 

 Разом за семестр 120 40 10 30  80 

 Форма підсумкового контролю Залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

Лариса НАЛИВАЙКО 
___.___._______ 

 

 

 

«Актуальні проблеми зв’язку та інформатизації службово-бойової 

діяльності сил охорони правопорядку» 

 

 

Освітньо-науковий ступінь  доктор філософії         Спеціальність      081 Право 

 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА                                     Обсяг  4  кредити ЄКТС (120 годин) 

 

Курс 2  

 
 

№
 т

ем
и

 (
зг

ід
н

о
 з

 

Р
П

Н
Д

) 

Назва теми 

(згідно з РПНД) 

З
а
г
а
л

ь
н

и
й

 о
б
ся

г
 г

о
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 т

а
 

ін
д

и
в

ід
у
а
л

ь
н

а
 р

о
б
о
т
а
 

В
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 

Основи здійснення заходів із забезпечення безпеки 

в інформаційній сфері та реалізації державної 

інформаційної політики із залученням сил сектору 

безпеки та оборони України 

16 4 2 2  12 

2. 

Проблеми інформатизації системи сил сектору 

безпеки та оборони України. Інформатизація 

органів та формувань, діяльність яких 

спрямовується та координується МВС України 

18 4 2 2  14 

3. 

Проблеми організації фельд’єгерсько-поштового 

зв’язку та його використання у службово-бойової 

діяльності. Організація бойового управління 

силами сектору безпеки та оборони України 

16 4 2 2  12 

4. 

Проблеми захисту службової інформації та обміну 

нею у порядку взаємодії у службово-бойовій 

діяльності сил сектору безпеки та оборони України 

20 2  2  18 

5. 
Інформаційні обліки у службово-бойовій 

діяльності та формування силами охорони 
22 2  2  20 
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правопорядку баз (банків) даних 

6. 

Проблеми захисту відомостей щодо службово-

бойової діяльності сил сектору безпеки та оборони 

України, які не підпадають під обмін інформацією 

та не є публічною інформацією 

28 8  8  20 

 Разом за семестр 120 24 6 18  96 

 Форма підсумкового контролю Залік 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«Актуальні проблеми зв’язку та інформатизації службово-бойової 

діяльності сил охорони правопорядку» 

 

Освітньо-науковий ступінь  доктор філософії         Спеціальність      081 Право 

 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

 

Основні нормативні акти 
 

Конституція України 

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. Відомості 

Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 

 

Акти міжнародного права 

1. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена 

резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015. 

2. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 
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№ 5403-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – N 34-35. –  ст.458. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80#Text
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_a11/print1454426885682487
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17


 

 

15 

7. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 року 

№ 638-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text 
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ВРURL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/160/98-%D0%B2%D1%80. 
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12. Про захист персональних даних: Закон України від 1 червня 2010 року 

№ 2297-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text 
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5 березня 1998 року № 183/98-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#Text 

25. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22 березня 2001 
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27. Про службу зовнішньої розвідки України: Закон України від 1 грудня 
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6. Про затвердження Інструкції про організацію та порядок проведення 
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7. Про затвердження Інструкції про організацію оперативно-розшукової 

діяльності та негласної роботи оперативними підрозділами Національної 

поліції України: Наказ МВС України від 05.05.2016 р. № 07. 

8. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії територіальних 

органів поліції та міжрегіональних територіальних органів Національної поліції 
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правового режиму воєнного чи надзвичайного стану: Наказ МВС України від 

31.10.2016 р. № 1129 Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 
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антитерористичної операції (умовне найменування «Бумеранг») : Наказ Служби 

безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 

України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи, Управління державної охорони України, 
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10. Про затвердження Концепції запровадження в діяльності органів та 
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13. Про затвердження Положення про Державну міграційну службу 
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Міністерства внутрішніх справ України 16.07.2014  № 681. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0890-14#n13 
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19. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 

вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України»: Указ 

Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015. URL: 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#n2 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/533-2014-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/533-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D0%BF#Text
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/360-2014-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0890-14#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2016-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379/99#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#n2


 

 

18 
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