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  2  Зміст курсу 

Національний університет оборони України  імені Івана Черняховського Вищого керівного складу стратегічного рівня 



 

           Шановні науково-педагогічні працівники, слухачі, 

всі учасники впровадження навчального курсу «Вищого 

керівного складу стратегічного рівня»! 

            Сьогодні провідний військовий навчальний заклад 

нашої держави – Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського став на шлях 

глибокої трансформації, яка обумовлена новими 

ризиками і загрозами для нашої молодої європейської 

держави та, відповідно, новими, більш високими 

вимогами до захисників її територіально цілісності та 

незалежності. 

             Ставши на шлях інтегрування в європейську та 

євроатлантичну спільноту, ми поставили перед собою 

амбітні завдання, в тому числі – підняти рівень 

підготовки військових керівників до європейських 

стандартів. За останній період в університеті спільно з 

нашими європейськими колегами зроблено багато 

послідовних кроків у цьому напрямку, і даний курс лідерства – один із них. 

За моїм глибоким переконанням успіх виконання завдань нашими 

частинами, підрозділами буде залежати від того, як нам вдалося мобілізувати та 

згуртувати військові колективи, створити нову організаційну культуру в Збройних 

Силах України, яка ґрунтується на загальнолюдських європейських цінностях. 

Організувати цю роботу у військах – завдання військових керівників, лідерів 

стратегічного рівня військового управління. 

Досвід виконання завдань в зоні АТО, операція Об’єднаних сил показують, 

що у Збройних Силах України, інших складових сектору безпеки та оборони є 

багато офіцерів з якостями справжніх лідерів, здатних організувати виконання 

бойових завдань у надскладних умовах. Сприяти розвитку їх кращих якостей, 

надати нові знання у сфері стратегічного управління, підготувати лідерів 

стратегічного рівня є основним завданням даного курсу. 

Висловлюю впевненість, що його впровадження в навчальний процес є 

важливим кроком в покращенні змісту навчання слухачів університету, що 

відкриває шлях до подальшого удосконалення системи військової освіти в Україні.  

 Начальник Національного університету оборони  

України імені Івана Черняховського  

генерал-лейтенант                                А. Сиротенко 
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  3  Вступне слово 

   Начальник Національного університету 

   оборони України імені Івана Черняховського 



  4  Загальні положення 

  Навчальний план та організація навчального процесу 

  

 1. Загальні положення 

    Курс  проводиться протягом 6-ти місяців, включаючи організаційні та святкові дні.          

Навчальний план складається з одного семестру, який складається з 6-ти модулів.              

Четвертий модуль завершується воєнно-політичною грою, 5-й модуль завершується воєнно-

економічною грою та 6-й модуль воєнно-стратегічною грою. 

    До викладання на курсі залучаються провідні представник професорсько-викладацького 

складу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та         

запрошені лектори.  

  2.  Модулі курсу «Вищого керівного складу стратегічного рівня» 

     Модуль 1. Основи стратегічного лідерства  

     Модуль 2. Міжнародна безпека та загроза з боку Росії  

     Модуль 3. Майбутнє середовище безпеки  

     Модуль 4. Забезпечення національної безпеки  

Воєнно-політична гра: Стратегія нейтралізації визначених загроз національній безпеці. 

     Модуль 5. Основи управління стратегічними ресурсами  

Воєнно-економічна гра: Ресурсне забезпечення розробленої стратегії. 

     Модуль 6. Застосування сил оборони для стримування та відсічі повномасштабній  

збройній агресії. Посилення стримування через об'єднання зусиль   

     Воєнно-стратегічна гра: Пропозиції до плану оборони України. 

     Для кожного модуля визначена його головна мета та очікувані результати навчання     

слухачів, які сформульовані як спроможності слухачів продемонструвати володіння       

компетентностями, які формуються під час навчання.   

     Мета кожного модуля є складовою загальної мети курсу — підготовка лідерів             

стратегічного рівня. Це означає, що всі модулі інтегровані і взаємопов'язані, тобто            

результати вивчення кожного модуля враховуються під час вивчення наступного, а під час 

проведення воєнно-стратегічної гри демонструється використання всіх навичок, знань і 

вмінь, які формувались під час опрацювання модулів. 

      З метою ознайомлення слухачів із загальними стандартами навчання, розпорядком        

роботи та навчально-матеріальною базою, протягом першого дня проводиться практичне 

заняття за темою: Організація навчання на курсі L-4 та проводиться вхідний контроль. 
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      Модуль 1: Основи стратегічного лідерства  

     Мета модуля: 

     Розвиток у слухачів управлінських компетенцій, що властиві керівникам стратегічного    
рівня. Фокус на загальних підходах до розроблення та прийняття стратегічних рішень.  

     Модуль призначений для ознайомлення слухачів з теоретичними та концептуальними     
інструментами, які мають використовувати лідери стратегічного рівня. 

     Цей модуль також містить базовий огляд основних концепцій та теорій міжнародних       
відносин, історії, безпеки та геополітики, які використовуються в процесі стратегічного       
аналізу.   

      Результат навчання (спроможності): 

1. Розробляти письмові роботи з стратегічної проблематики з науковим обґрунтуванням 
висновків;   

2. Публічно презентувати отримані висновки з аналізу проблем перед аудиторією         
керівників стратегічного рівня;  

3. Використовувати адекватний науковий та методичний апарат для розроблення       
стратегій та оцінювання складних стратегічних явищ; 

4. Оцінювати доцільність застосування основних положень теорій міжнародних           
відносин, геополітики та влади та  визначати їх придатність та корисність як аналітичної      
системи для вивчення сучасних глобальних    відносин; 

5. Обґрунтовувати, як лідеру та стратегічного рівня, варіанти сукупності заходів з        
протидії актуальним   загрозам національній безпеці; 

6. Аналізувати складні стратегічні проблеми використовуючи критичне мислення та    
наукові методи дослідження, стратегічні теорії та моделі стратегічного лідерства,                 
командування вищого рівня; 

7. Оцінювати роль демократичного цивільного контролю в управлінні Сектором безпеки 
і оборони, розробляти заходи цивільно-військового співробітництва; 

8. Досліджувати структури вищого командування та навички, які є необхідними для   
здійснення лідерства на керівних посадах стратегічного рівня для їх подальшого                    
використання під час виконання реальних завдань за призначенням; 

9. Усвідомлювати філософію командування на досягнення кінцевої мети (Mission      
Command) та інші управлінські концепції для планування та ведення військових кампаній 
(операцій); 

       10. Оцінювати вплив різних подій (факторів), які сприяють успіху або призводять до     
поразки вищого керівництва на прикладах з історії України та реальних військових             
конфліктах як глобальних так і на території  України.   

                                                                                                                                                                                                                                                           

     

 
    

      

     
Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 98 годин 

       • Самостійна підготовка: 52 годин 

       • Кредити: 5 

     

 Модуль 1. Основи стратегічного лідерства 

                                     Звітність                                      Оцінювання 

Презентація письмової роботи (есе) Загальна оцінка від 0 до 10 балів 

Письмова робота — 70% 

Презентація результатів — 30% 
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     Модуль 2: Міжнародна безпека та загроза з боку Росії  

    Мета модуля: 

    Поглибити знання слухачів з питань сучасних міжнародних відносин, інструментів сили та   

основних напрямів зовнішньої політики провідних країн світу та країн регіону, діяльності        

основних глобальних та регіональних безпекових організацій, глобального і регіонального      

ландшафту безпеки. 

    Проаналізувати події, що виникають внаслідок реалізації стратегій Росії і трансатлантичного 

співтовариства, а також вивчення основних аспектів російської зовнішньої і внутрішньої          

політики, а також її політики безпеки та   оборони. 

   Оцінити виклики Росії для регіональної безпеки та міжнародного порядку. 

   Модуль включає участь слухачів у проведенні Міжнародного тижня (Тижня НАТО). 

    Результат навчання (спроможності): 

     1. Оцінювати вплив глобальних проблем на процеси забезпечення національної безпеки,    

ефективності діяльності міжнародних інституцій безпеки в протидії гібридним загрозам          

міжнародному миру і безпеці з  боку РФ для вироблення проектів стратегічних рішень з питань 

забезпечення безпеки та оборони України; 

     2. Оцінювати рушійні сили та тенденції розвитку світового політичного процесу, місце у    

ньому світових, регіональних та малих держав, а також сучасних міжнародних інституцій і       

союзів, з метою формулювання  рекомендацій шодо напрямів міжнародного співробітництва; 

     3. Описувати функції, завдання та механізми прийняття рішень Європейського Союзу, НАТО 

та інших безпекових організацій в системі Європейської та глобальної безпеки; 

     4. Оцінювати важливість проблем та загроз, що виникають у різних геополітичних театрах, та 

аналізувати їх  вплив на конкретні політичні ситуації, особливо у Східноєвропейському регіоні; 

     5. Оцінювати переваги і загрози участі України у альянсах та регіональних організаціях,    

співпраці з ситуативними і стратегічними партнерами для забезпечення національної безпеки; 

     6. Оцінювати можливості допомоги світової спільноти у вирішенні конфлікту між Україною та 

Росією. 

     7. Розуміти сутність політики  Росії щодо України, історію та перспективи її розвитку,          

оцінювати її вплив на    розроблення та формулювання національної безпекової політики; 

     8. Визначати спектр заходів та підходів, що можуть використовуватись на національному та 

багатосторонньому рівнях для вирішення проблем, пов'язаних з викликами Росії щодо               

європейської безпеки та міжнародного порядку, оцінювати їх доцільність, ефективність та        

реалістичність. 

 

 

     

     

 

Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 84 годин 

       • Самостійна підготовка: 81 години 

       • Кредити: 5,5  

      

 Модуль 2. Міжнародна безпека та загроза з боку Росії 

                                     Звітність                                      Оцінювання 

Есе за тематикою: Механізми досягнення 
РФ політичних цілей в Україні (за вибра-

ною сферою безпеки або комплексно) 

 Оцінювання  від 0 до 10 балів 

Національний університет оборони України  імені Івана Черняховського Вищого керівного складу стратегічного рівня 
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     Модуль 3: Майбутнє середовище безпеки  

     Мета модуля: 

Визначити тенденції розвитку безпекового середовища, аналізувати досвід стратегічного  уп-

равління конфліктами, використовувати їх для розроблення можливих сценаріїв майбутнього. 

Розглянути історичні приклади використання військової сили та роль, яку конкретні конфлікти 

грали в історії людської цивілізації, оцінювати переваги та недоліки застосування сили в цих   

конфліктах та визначати результати застосування сили: ескалація або зменшення напруженості. 

Дослідити поточні конфлікти та розрізняти різні типи управління конфліктами (наприклад,    

колективна оборона, операції з реагування на кризи тощо). 

Вивчити передові інноваційні технології, які мають радикальний вплив на характер військових 

конфліктів. 

Дослідити інші (невійськові) інструменти влади, такі як економічний тиск, енергетична,          

інформаційна та торгівельна війна,  тощо. 

Формувати придатні для оборонного планування сценарії можливих конфліктів, до яких може 

бути втягнута Україна.  
 

Результат навчання (спроможності): 
 

1.  Вивчати поточні та історичні приклади використання військової сили та усвідомлювати     

актуальність військового панування в майбутньому; 

2.  Визначати основні риси воєнних конфліктів, до яких може бути втягнута Україна, оцінювати 

комплексне оперативне середовище сучасних та майбутніх воєнних (збройних) конфліктів; 

3.  Демонструвати розуміння потенційного впливу розвитку технологій на майбутні збройні 

конфлікти;  

4.  Визначати потенціали та інструменти влади необхідні для управління конфліктом, визначати 

шляхи комплексного застосування військових та/або невійськових засобів для досягнення          

політичних цілей; 

5. Використання технологій формування сценаріїв можливих воєнних конфліктів та оцінювати 

моделі управління конфліктами; 

    6. Розрізняти потенційні характеристики майбутніх конфліктів та можливість використання 

збройних сил у своєму регіоні та за його межами.  

                

 

 

 

    

 

     

 

Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 72 годин 

       • Самостійна підготовка: 78 години 

       • Кредити: 5 

    

    

                                     Звітність                                      Оцінювання 

Захист індивідуального проекту  

“Сценарій розвитку воєнного конфлікту” 
Оцінювання  від 0 до 10 балів 

Національний університет оборони України  імені Івана Черняховського Вищого керівного складу стратегічного рівня 



  8 

Національний університет оборони України  імені Івана Черняховського 

Модуль 4. Забезпечення національної безпеки 

     

   Модуль 4: Забезпечення національної безпеки  

   Мета модуля: 

   Оцінити вплив внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на формулювання       

стратегії. 

   Оцінити поточний стан середовища безпеки, останні ключові рішення та події у галузі     

воєнної політики України та стратегічного планування. 

   Ознайомитись з методикою формування стратегії, з системою "цілі-шляхи-засоби" та        

іншими підходами до визначення шляхів реалізації національних інтересів та досягнення   

цілей. 

   Модуль передбачає груповий тренінг з формулювання стратегії, який дозволить слухачам 

взяти участь в розробленні стратегії воєнної безпеки України. 

   Ознайомити слухачів із засадами стратегічного планування та організацією стратегічного 

планування розвитку та стратегічного планування застосування Збройних Сил України. 
 

 Результат навчання (спроможності): 
 

    1. Оцінювати характер, роль та еволюцію стратегії національної та воєнної безпеки    Ук-

раїни, а також стратегій  інших держав, альянсів та міжнародних організацій; 

    2.      Досліджувати взаємозв'язок між національним та міжнародним контекстом, а саме:    

зовнішніми викликами і  загрозами, метою (потрібним кінцевим станом), шляхами та          

засобами, при формулюванні стратегії воєнної безпеки; 

    3.     Сформулювати стратегію воєнної безпеки України з подальшим оцінюванням її         

реалістичності та здійсненності. 

    4.  Оцінювати ризики що виникнуть при реалізації розробленої стратегії; 

    5.  Вивчити проблеми стратегічного планування застосування та розвитку Збройних Сил в 

інтересах підготовки до ведення широкого спектру операцій. 

 

 

 

 

    

 

Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 90 годин 

       • Самостійна підготовка: 75 годин 

       • Кредити: 5,5 

 

 

 

 

 

 

                                     Звітність                                      Оцінювання 

Захист колективного проекту в ході 
проведення воєнно-політичної гри 

 Оцінювання  від 0 до 10 балів 

Вищого керівного складу стратегічного рівня 
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Національний університет оборони України  імені Івана Черняховського 

Модуль 5.  Основи управління стратегічними ресурсами 

   Модуль 5: Основи управління стратегічними ресурсам 

   Мета модуля: 

   Розглянути інструменти для вивчення, оцінювання та формулювання документів           

оборонного планування. 

   Робити огляд економіки оборони та управління ресурсами аналізуючи теорії, принципи та 

процеси оборонного менеджменту. 

  Оцінювати, як фінансові, матеріальні, інфраструктурні та кадрові рішення впливають на 

здатність впроваджувати стратегію національної безпеки та розвивати здатність               

сформулювати рекомендації щодо ефективного оборонного планування в умовах ресурсних 

обмежень. 

 

 Результат навчання (спроможності): 
 

   1.  Формулювати політичні рекомендації щодо ефективного оборонного менеджменту; 

   2.  Оцінювати зв'язок між цілями безпеки, стратегіями та військовими спроможностями; 

   3.  Оцінювання впливу обмеженості у ресурсах на оборонне планування; 

   4.  Досліджувати основні процеси стратегічного управління ресурсами; 

   5.  Розглядати наслідки впливу різного вибору розподілу ресурсів на оборонні               

спроможності.  

 

 

 

 

 

         

 

Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 98 годин 

       • Самостійна підготовка: 82 годин 

       • Кредити: 6 

                                     Звітність                                      Оцінювання 

Захист колективного проекту в ході    
проведення воєнно-економічної гри 

Оцінювання  від 0 до 10 балів 

Вищого керівного складу стратегічного рівня 
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Національний університет оборони України  імені Івана Черняховського 

Модуль 6.  Застосування сил оборони для стримування та відсічі повномасштабній збройній агресії 

    Модуль 6: Застосування сил оборони для стримування та відсічі повномас-
штабній збройній агресії.  Посилення стримування через об'єднання зусиль. 

   Мета модуля: 

   Розглянути потенціал різних інструментів влади України та можливість їх спільного    

використання для протидії загрозі з боку Російської Федерації. 

  Скласти всебічну оцінку стримування в теорії та на практиці, як в історичному, так і в   

сучасному контексті. 

  Виробити варіанти стратегій стримування Росії в існуючому безпековому середовищі.  

  Модуль завершується воєнно-стратегічною грою "Пропозиції до плану оборони України".  

   

  Результат навчання (спроможності): 
 

   1.  Планувати та розвивати інтегроване використання всіх інструментів влади в інтересах 

стримування у інноваційний, гнучкий і систематичний спосіб і у відповідному існуючій 

ситуації форматі; 

   2.  Формулювати та подавати пропозиції щодо вдосконалення міжвідомчої співпраці для 

досягнення більш ефективного стримування; 

   3.  Визначати прогалини між сучасними потребами у стримуванні та фактичним рівнем 

потенціалу стримування; 

   4.  Оцінювати рівень та ефективність діючої співпраці між складовими сектору безпеки 

та іншими інституціями  у створенні потенціалу стримування; 

   5. Визначати найважливіші заходи міжвідомчої взаємодії щодо стримування та оборони і 

визначити їх пріоритетність; 

   6.  Визначати і систематизувати основні джерела інформації, необхідні для аналізу      
існуючого рівня та реальних потреб стримування; 
   7.  Оцінювати тенденції регіональної безпеки і загрози та їх вплив на Україну.   

 

 

 

 

    

 

 

Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 114 години 

       • Самостійна підготовка: 186 годин 

       • Кредити: 10 

                                     Звітність                                      Оцінювання 

Захист колективного проекту в ході        
проведення воєнно-стратегічної гри 

Сумарна оцінка від 0 до 10 балів 

Вищого керівного складу стратегічного рівня 



03049, Україна, м. Київ 

проспект Повітрофлотський, 28 

www.nuou.org.ua 

тел/факс: (044) 248-10-78 


