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I. ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА 

 

Підготовка посадових осіб – військовослужбовців, які зараховані до резерву кандидатів для просування по службі 

на посади оперативно-стратегічного рівня або перебувають на посадах з нижчим рівнем військової освіти та мають 

освітній ступень “магістр” (“спеціаліст”) і вище здійснюється з метою вивчення теоретичних основ діяльності лідерів 

стратегічного рівня, сучасних міжнародних відносин, стратегічного управління конфліктами, оборонного менеджменту, 

підготовки і застосування сил оборони для стримування й відсічі збройної агресії та методологічних підходів до 

формування стратегій для підвищення ефективності рішень, що приймаються під час виконання службових обов’язків. 

Головним завданням курсу є розвиток у слухачів управлінських компетентностей, що властиві керівникам 

стратегічного рівня через ознайомлення з основними стратегічними теоріями та моделями стратегічного лідерства, а 

також поглиблення теоретичних знань та вдосконалення вмінь і практичних навичок щодо: 

використання наукового та методологічного апарату оцінювання складних явищ стратегічного рівня і розроблення 

стратегій; 

розроблення письмових робіт з проблематики стратегічного рівня та публічної презентації отриманих висновків 

перед аудиторією керівників стратегічного рівня;  

оцінювання доцільності застосування основних положень теорії міжнародних відносин, геополітики та влади; 

обґрунтовування варіантів сукупності заходів з протидії актуальним загрозам національним інтересам у воєнній 

сфері; 

оцінювання ролі та впровадження демократичного цивільного контролю в управління сектором безпеки і оборони 

України; 

застосування основ філософії командування на досягнення кінцевої мети та інших сучасних управлінських 

концепцій; 

визначення рушійних сил і тенденції розвитку світового політичного процесу, ролі та місця в ньому України; 

використання основ стратегічного управління ресурсами в практичній діяльності для організації та здійснення 

оборонного планування; 

формування підходів до ефективного оборонного планування, враховуючи сценарії воєнних конфліктів, до яких 

може бути втягнута Україна; 

оцінювання впливу кадрових, фінансових, інфраструктурних та інших ресурсних рішень на реалізацію стратегії 

воєнної безпеки держави;  

формування стратегії воєнної безпеки держави та аналізувати можливості її реалізації; 



 2 

планування та інтегрованого застосування необхідних інструментів влади в інтересах стримування й відсічі 

збройної агресії; 

організації й підтримання взаємодії всіх суб’єктів забезпечення національної (воєнної) безпеки для посилення 

міжвідомчої співпраці та залучення міжнародної допомоги в інтересах стримування й відсічі збройної агресії проти 

України. 
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ІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАН-ПРОГРАМИ 

КУРСІВ ВИЩОГО КЕРІВНОГО СКЛАДУ СТРАТЕГІНОГО РІВНЯ 
ЛІДЕРСЬКІ КУРСИ (40,8 ЕСТS) 

М1: ОСНОВИ 

СТРАТЕГІЧНОГО 

ЛІДЕРСТВА 

М 2: МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА 

ТА ЗАГРОЗА З БОКУ РОСІЇ 

М 3: МАЙБУТНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ БЕЗПЕКИ 

М4: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

   

 

 МІЖНАРОДНИЙ 

ТИЖДЕНЬ 
 
СПБО 

 

   
 

 

 

 

5,2 ЕСТS 5,7 ЕСТS 4,4 ЕСТS 6,3 ЕСТS 

М 5: ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 

СТРАТЕГІЧНИМИ 

РЕСУРСАМИ 

М6: ЗАСТОСУВАННЯ СИЛ 

ОБОРОНИ ДЛЯ СТРИМУВАННЯ 

ТА ВІДСІЧІ 

ПОВНОМАСШТАБНОЇ 

ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ 

  

    

 

 

    

 

6,6 ЕСТS  9,8 ЕСТS   
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ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
 

Навчальний план-програма включає в себе: цільову настанову; організаційно-методичні вказівки; зведені дані з 
бюджету часу на навчальний курс (у годинах); розподіл навчального часу між кафедрами за темами та видами 

навчальних занять, форми поточного та підсумкового контролю; інформаційно-методичне забезпечення. 
Навчальний план-програма складається з 6 модулів, вивчення яких забезпечує формування у слухачів 

компетентностей необхідних для виконання функцій стратегічного лідерства. 

 

Модуль 1: “Основи стратегічного лідерства”.  

Мета модуля: 
здатність до розвитку риторичної культури офіцера-лідера стратегічного рівня; 
здатність застосування теоретичних та концептуальних інструментів, що мають використовувати лідери 

стратегічного рівня; 

здатність до розвитку управлінських навичок, властивих керівникам стратегічного рівня; 
здатність застосовувати навички роботи з платформою дистанційного навчання. 

Результат навчання (спроможності): 
1. Публічно презентувати результати діяльності з досліджуваної проблеми перед аудиторією, вести ефективну 

комунікацію. Управляти аудиторією під час публічного виступу, аргументовано відстоювати власну думку, вести 
полеміку. 

2. Володіти законами логіки та критичного мислення у процесі управлінської діяльності на стратегічному рівні. 
3. Реалізовувати принцип гендерної рівності у процесі управлінської діяльності на стратегічному рівні як базовий 

принцип сучасного демократичного суспільства. 
4. Уміти використовувати елементи розподіленого лідерства, формувати та працювати в команді.  
Всього на модуль виділяється 157 година, з них: під керівництвом викладача – 64 години, самостійної підготовки – 

93 годин. 

 

Модуль 2: “Міжнародна безпека та загроза з боку Росії”. 

Мета модуля: 
здатність застосовувати теорію міжнародних відносин, інструменти сили та аналізувати основні напрями 

зовнішньої політики провідних країн світу та країн регіону, діяльність основних глобальних та регіональних безпекових 
організацій, глобальний та регіональний ландшафт безпеки; 
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здатність аналізувати 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; 

здатність оцінювати виклики та небезпеки Росії для регіональної безпеки та міжнародного порядку. 

Результат навчання (спроможності): 

1. Володіти знаннями щодо основних тенденцій розвитку світового політичного процесу, роботи міжнародних 

інституцій, норм міжнародного права та суті міжнародних договорів, а також методикою оцінювання ефективності 

діяльності міжнародних інституцій безпеки в протидії гібридним загрозам міжнародному миру і безпеці.  

2. Вміти організовувати процес вироблення рішень щодо співпраці України з ситуативними і стратегічними 

партнерами для забезпечення національної безпеки. 

3. Володіти знаннями щодо аналізу сутності політики Росії щодо України та застосовувати дипломатичні, 

міжнародно-правові механізми щодо вирішення російсько-українського конфлікту. 

4. Вміти синтезувати спектр заходів та підходів, що можуть використовуватись в процесі міжнародного 

співробітництва для вирішення проблем, пов’язаних з викликами європейській безпеці та міжнародному порядку.  

Всього на модуль виділяється 170 години, з них: під керівництвом викладача – 82 годин, самостійної підготовки – 

88 години. 

 

Модуль 3: “Майбутнє середовище безпеки”. 

Мета модуля: 

здатність визначити тенденції розвитку безпекового середовища, аналізувати досвід стратегічного управління 

конфліктами, використовувати їх для розроблення можливих сценаріїв майбутнього; 

здатність враховувати історичні приклади використання воєнної сили та її ролі, оцінювати переваги та недоліки 

застосування воєнної сили в різних воєнних конфліктах; 
здатність досліджувати поточні конфлікти та розрізняти різнотипи управління конфліктами (наприклад, 

колективна оборона, операції з реагування на кризи тощо); 
здатність оцінювати радикальний вплив на характер воєнних конфліктів передових інноваційних технологій; 
здатність досліджувати інші (невійськові) інструменти влади, такі як економічний тиск, енергетична, інформаційна 

та торгівельна війна, тощо; 
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здатність формувати придатні для оборонного планування сценарії можливих конфліктів, до яких може бути 
втягнута Україна. 

Результат навчання (спроможності): 
1. Оцінювати поточні та історичні приклади використання військової сили та усвідомлювати актуальність 

військового панування в майбутньому. 
2. Визначити основні риси воєнних конфліктів, до яких може бути втягнута Україна, комплексно оцінювати 

середовище безпеки в контексті сучасних та майбутніх воєнних конфліктів. 
3. Розуміти потенційний вплив розвитку технологій на майбутні воєнні конфлікти. 
4. Визначати потенціали та інструменти влади необхідні для управління конфліктом, визначати шляхи 

комплексного застосування військових та/або невійськових способів для досягнення політичних цілей. 

5. Вміти застосовувати технології формування сценаріїв можливих воєнних конфліктів та оцінювати моделі 
управління конфліктами. 

6. Розрізняти потенційні характеристики майбутніх конфліктів та можливість використання в них збройних сил. 
Всього на модуль виділяється 133 години, з них: під керівництвом викладача – 58 годин, самостійної підготовки – 

75 годин. 

 

Модуль 4: “Забезпечення національної безпеки”. 

Мета модуля: 
здатність прогнозувати небезпеки та загрози національній безпеці держави;  

здатність оцінювати поточний стан середовища безпеки, останні ключові рішення та події у галузі воєнної 
політики України та стратегічного планування; 

здатність оцінювати вплив внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на формування стратегії воєнної 
безпеки; 

здатність застосовувати засади стратегічного планування та стратегічного планування застосування розвитку 
Збройних Сил України; 

здатність оцінювати ефективність реалізації заходів зі стратегічних комунікацій та генерувати спроможності зі 
стратегічних комунікацій; 

здатність формувати стратегію воєнної безпеки на основі методу “цілі-шляхи-засоби” та застосовувати інші 
підходи до визначення шляхів реалізації національних інтересів та досягнення цілей. 

Результат навчання (спроможності): 
1. Оцінювати характер, роль та еволюцію стратегії національної та воєнної безпеки України, а також стратегій 

інших держав, альянсів та міжнародних організацій. 
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2. Досліджувати взаємозв'язок між національним та міжнародним контекстом, а саме: зовнішніми викликами і 
загрозами, метою (потрібним кінцевим станом), шляхами та засобами, при формуванні стратегії воєнної безпеки. 

3. Оцінювати ризики, що виникнуть при реалізації розробленої стратегії. 
4. Розуміти проблеми стратегічного планування застосування та стратегічного планування розвитку Збройних Сил 

в інтересах підготовки до ведення широкого спектру операцій. 
5. Оцінювати ефективність реалізації стратегічних комунікацій та забезпечувати цілісну та об’єктивну 

комунікацію шляхом комплексної координації зусиль зі стратегічних комунікацій. 
6. Вміти застосовувати метод “цілі-шляхи-засоби” при розробленні стратегії воєнної безпеки і працювати в 

колективі в ході обґрунтування стратегічних рішень у сфері воєнної безпеки 
Всього на модуль виділяється 188 годин, з них: під керівництвом викладача – 98 годин, самостійної підготовки – 

90 годин. 

 

Модуль 5: “Основи управління стратегічними ресурсами”. 

Мета модуля: 
здатність аналізувати тенденції економічного розвитку в інтересах СБіО, аналізувати сучасний досвід і 

здійснювати управління; 
здатність запроваджувати інноваційні технології, які мають позитивний вплив на економіку держави в інтересах 

національної безпеки  і оборони України; 
 здатність здійснювати оборонне планування в умовах можливих ресурсних обмежень в інтересах національної 

безпеки і оборони України. 

Результат навчання (спроможності): 
1. Визначати основні риси економічних конфліктів, до яких може бути втягнута Україна, комплексно оцінювати 

середовище безпеки  в контексті сучасних та майбутніх економічних конфліктів. 
2. Розуміти потенційний вплив розвитку економіки на майбутні воєнні конфлікти. 
3. Використовувати інноваційні технології під час оборонного планування. 
4. Оцінювати як фінансові, матеріальні, інфраструктурні та кадрові рішення впливають на здатність впровадження 

стратегії воєнної безпеки. 

5. Формувати рекомендації щодо ефективного оборонного менеджменту. 
6. Оцінити вплив обмеженості у ресурсах на оборонне планування.  
Всього на модуль виділяється 198 годин: під керівництвом викладача – 96 годин, самостійної підготовки – 102 

годин. 
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Модуль 6: “Застосування сил оборони для стримування та відсічі повномасштабної збройної агресії”. 
Мета модуля: 
здатність до застосування потенціалів різних інструментів влади України та можливість їх спільного використання 

для протидії загрозі з боку Російської Федерації; 
здатність скласти всебічну оцінку стримування в теорії та на практиці, як в історичному, так і в сучасному 

контексті; 
здатність до вироблення варіантів стратегій стримування Росії в існуючому безпековому середовищі.  
Модуль завершується воєнно-стратегічною грою “Пропозиції до плану оборони держави”.  
Очікується, що слухачі опрацюють пропозиції щодо посилення міжвідомчої співпраці та залучення міжнародної 

допомоги в інтересах стримування Росії від широкомасштабної збройної агресії. 
Результат навчання (спроможності): 
1. Оцінювати тенденції регіональної безпеки і загрози та їх вплив на Україну. 
2. Вміти визначати і систематизувати основні джерела інформації, необхідні для аналізу існуючого рівня та 

реальних потреб стримування. 
3. Вміти визначати невідповідності між сучасними потребами у стримуванні та фактичним рівнем потенціалу 

стримування. 
4. Вміти визначати найважливіші заходи міжвідомчої взаємодії щодо стримування та оборони і визначити їх 

пріоритетність. 
5. Планувати та розвивати інтегроване використання всіх інструментів влади в інтересах стримування у 

інноваційний, гнучкий і систематичний спосіб і у відповідному існуючій ситуації форматі. 
6. Оцінювати рівень та ефективність діючої співпраці між складовими сектору безпеки та іншими інституціями у 

створенні потенціалу стримування. 
7. Формулювати та подавати пропозиції щодо вдосконалення міжвідомчої співпраці для досягнення більш 

ефективного стримування. 
Всього на модуль виділяється 295 годин, з них: під керівництвом викладача – 130 годин, самостійної підготовки – 

165 годин. 
Всього на навчання відведено 1147 годин, з них: під керівництвом викладача – 534 годин, самостійної підготовки – 

613 годин. 
Вивчення змісту навчального плану-програми здійснюється проведенням лекційних, групових та практичних 

занять, семінарів, круглих столів,практичних тренінгів, самостійних занять слухачів з навчальним матеріалом, публічних 
презентацій отриманих результатів досліджень та захистів індивідуальних і колективних проектів.  

Передбачено проведення воєнно-політичної, воєнно-економічної гри, методичної стратегічної задачі та воєнно-
стратегічної гри. 
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ІV. ЗВЕДЕНІ ДАНІ З БЮДЖЕТУ ЧАСУ НА НАВЧАЛЬНИЙ КУРС(У ГОДИНАХ) 
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V. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ МІЖ КАФЕДРАМИ ЗА ВИДАМИ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
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VІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
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VІІ. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

  

Вступний контроль проводиться на першому занятті шляхом написання письмової роботи на задану викладачем 

тему впродовж 45 хвилин. 

Поточний контроль проводиться під час всіх видів занять у формі: контрольних опитувань, летючок, співбесід з 

окремих питань. Засоби поточного контролю: тестові завдання, виступи на семінарах, круглих столах та групових і 

практичних заняттях. Оцінка роботи слухача під час вивчення модуля обчислюється як відсоток середньої оцінки 

слухача за заняття, що передбачають оцінювання, від максимально можливої середньої оцінки за ці заняття. 

Підсумковий контроль за навчальний модуль здійснюється проведенням презентації письмових робіт та захисту 

індивідуальних і колективних проектів. 

Підсумковий контроль за Модуль 1 “Основи стратегічного лідерства” здійснюється проведенням захисту есе за 

темою “Мій шлях до лідерства: інтелектуально-аналітичний вибір” із загальною оцінкою від 0 до 100 балів. Загальна 

оцінка за модуль складається шляхом врахування результатів поточного контролю (40%), оцінки за письмову роботу 

(есе) (20%), оцінки за презентацію результатів есе (40%). 

Підсумковий контроль за Модуль 2 “Міжнародна безпека та загроза з боку Росії” здійснюється шляхом захисту 

індивідуального проекту на тему: “Механізми досягнення РФ політичних цілей в Україні (за вибраною сферою безпеки 

або комплексного підходу)” із загальною оцінкою від 0 до 100 балів. Загальна оцінка за модуль складається шляхом 

врахування результатів поточного контролю (30%), оцінки за груповий проект (30%), оцінки за презентацію результатів 

індивідуального проекту (40%). 

Підсумковий контроль за Модуль 3 “Майбутнє середовище безпеки” здійснюється проведенням захисту 

групового проекту на тему “Сценарій розвитку воєнного конфлікту” із загальною оцінкою від 0 до 100 балів. Загальна 

оцінка за модуль складається шляхом врахування результатів поточного контролю (30%), оцінки за груповий проект 

(30%), оцінки за презентацію результатів групового проекту (40%).  

Підсумковий контроль за Модуль 4 “Забезпечення національної безпеки” здійснюється проведенням захисту 

колективного проекту на тему “Стратегія нейтралізації визначених загроз національній безпеці” із загальною оцінкою 

від 0 до 100 балів. Загальна оцінка за модуль складається шляхом врахування результатів поточного контролю (30%), 

оцінки за колективний проект (30%), оцінки за презентацію результатів колективного проекту (40%).  

Підсумковий контроль за Модуль 5 “Основи управління стратегічними ресурсами” здійснюється проведенням 

захисту колективного проекту на тему “Стратегія ресурсного забезпечення” із загальною оцінкою від 0 до 100 балів. 

Загальна оцінка за модуль складається шляхом врахування результатів поточного контролю (30%), за колективний 

проект (30%), оцінки за презентацію результатів колективного проекту (40%).  
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Підсумковий контроль за Модуль 6 “Застосування сил оборони для стримування та відсічі повномасштабній 

збройній агресії. Посилення стримування через об’єднання зусиль” здійснюється проведенням захисту колективного 

проекту “Пропозиції до плану оборони держави” під час воєнно-стратегічної гри із загальною оцінкою від 0 до 100 

балів. Загальна оцінка за модуль складається шляхом врахування результатів поточного контролю (30%), оцінки за 

колективний проект (30%), оцінка за презентацію результатів колективного проекту (40%). 

Загальна оцінка за курс визначається як сума оцінок за кожен вивчений модуль, при цьому вага модулю становить: 

Модуль 1 – 10% 

Модуль 2 – 15% 

Модуль 3 – 15% 

Модуль 4 – 20% 

Модуль 5 – 20% 

Модуль 6 – 20% 

 

При цьому 90-100 балів відповідають оцінці за національною шкалою – “відмінно”, за шкалою ЄКТС – “А”; 

80-89 балів – “добре” – “В”; 

65-79 балів – “добре” – “С”; 

55-64 бали – “задовільно” – “D”; 

50-54 бали – “задовільно” – “Е”; 

35-49 балів – “незадовільно” – “FХ” – з можливістю повторного складання; 

1-34 бали – “незадовільно” – “F” – з обов'язковим повторним курсом навчання. 

Знання слухачів оцінюються за результатами відповідей на кожне з питань відповідного розділу за 100-бальною 

шкалою: 

“96-100” – слухач має системні, глибокі знання, виявляє неординарні творчі здібності, вміє формулювати і 

визначати шляхи розв’язування проблеми, виявляє власне ставлення до них; 

“90-95” – слухач має глибокі знання, здатний аргументовано і творчо використовувати їх у нестандартних 

ситуаціях, вміє формулювати і визначати шляхи розв’язування проблеми;  

“80-89” – слухач володіє глибокими і міцними теоретичними знаннями з зазначених питань співбесіди, здатний 

аргументовано їх використовувати;  

“75-79” – слухач вільно володіє матеріалом, застосовує знання в дещо зміненій інтерпретації, використовує 

загальновідомі докази у власній аргументації;  
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“65-74” – знання слухача є достатньо повними, слухач вміє правильно аналізувати теоретичний матеріал, робити 

висновки. Відповідь повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями;  

“60-64” – слухач правильно, логічно відтворює матеріал, застосовує знання у стандартних ситуаціях, розуміє 

основні теоретичні положення, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок;  

“55-59” – слухач виявляє знання і розуміння основних положень теоретичного матеріалу, вміє застосовувати 

знання при розв’язанні завдань за зразком. Відповідь його правильна, але недостатньо обґрунтована;  

“50-54” – слухач розуміє основний теоретичний матеріал з зазначених питань співбесіди, здатний з помилками й 

неточностями дати відповідь на питання;  

“40-49” – слухач знає близько половини теоретичного матеріалу, під час викладення матеріалу допускає суттєві 

неточності, для надання правильних відповідей йому потрібна допомога членів комісії;  

“35-39” – слухач відтворює менше половини матеріалу, дає відповіді з допомогою членів комісії;  

“15-34” – слухач фрагментарно відтворює незначну частину теоретичного матеріалу з зазначених питань 

співбесіди, виявляє невпевненість і неточність у відповідях на додаткові й навідні питання;  

“1-14” – слухач не розрізняє об’єкта теоретичного матеріалу, не може дати відповідь на елементарні питання. 

Оцінка знань визначається як середній бал за окремі питання. Максимальна оцінка становить 100 балів. 
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VIІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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