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1. Профіль освітньо-наукової програми зі спеціальності  

№ 256 “Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і 

видами діяльності)” за спеціалізацією “ Стратегічне керівництво у 

секторі безпеки і оборони” 

 

Складові Опис освітньої програми 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу 

Національний університет оборони України імені Івана 

Черняховського. 

Інститут державного військового управління. 

Кафедра стратегії національної безпеки та оборони 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

Освітня кваліфікація – магістр національної безпеки у 

сфері оборони / Master of National Security of defense. 

Професійна кваліфікація – професіонал у сфері оборони, 

(для військових – професіонал у сфері оборони, офіцер 

стратегічного рівня) 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Стратегічне керівництво у секторі безпеки і оборони / 

Strategic leadership in the security and defense sector 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 2 роки для очної форми навчання,         

2 роки для заочної форми навчання 

Наявність 

акредитації 

Потребує акредитації 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-

LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня магістра та оперативного 

(оперативно-тактичного) рівня військової освіти. 

Умови вступу визначаються “Правилами прийому до 

Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського”, затвердженими Вченою Радою 

університету 

Мова(и) 

викладання 

Українська 

Термін дії 

освітньої програми 

До оновлення або введення нової освітньої програми у 

зв’язку з затвердженням стандарту вищої освіти, зі 

змінами нормативно-правової бази, за результатами 

акредитації, за вимогою замовника (не більше періоду 

акредитації) 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://nuou.org.ua/ 
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2 – Мета програми 

Забезпечити підготовку висококваліфікованих магістрів національної безпеки 

у сфері оборони стратегічного рівня, здатних здійснювати ефективно 

управлінську діяльність державних органів у сферах національної безпеки і 

оборони, керівництва Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних 

Сил України, Командування видів та окремих родів військ Збройних Сил 

України, та його територіальними органами щодо реалізації державної 

політики у сфері оборони 

3 – Характеристика програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

Предметною областю ОП є національна безпека як 

захищеність державного суверенітету, територіальної 

цілісності, демократичного конституційного ладу та 

інших національних інтересів України від реальних та 

потенційних загроз. Об’єктом вивчення ОП є сфера 

оборони як складова національної безпеки. Теоретичний 

зміст предметної області: парадигми, концепції, 

стратегії національної безпеки, теорії збройної боротьби, 

воєнної стратегії та методології досліджень. 

Галузь знань – 25 Воєнні науки, національна безпека, 

безпека державного кордону / 25 Military Science, 

National Security, State Border Security. 

Спеціальність – 256 “Національна безпека (за окремими 

сферами забезпечення і видами діяльності)” / 256 

National Security (by individual areas of support and 

activities) 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма має прикладну 

орієнтацію з професійним акцентом на формування 

компетентностей, необхідних для вирішення актуальних 

проблем забезпечення національної безпеки у сфері 

оборони на стратегічному рівні 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі знань 25 Воєнні науки, 

національна безпека, безпека державного кордону за 

спеціальністю 256 “Національна безпека (за окремими 

сферами забезпечення і видами діяльності)” та 

спеціалізацією “Стратегічне керівництво у секторі 

безпеки і оборони”. 

Ключові слова: безпека (національна, міжнародна,  

воєнна), будівництво та розвиток сектору безпеки і 

оборони, підготовка та застосування сил оборони, 

стратегічний рівень 

Особливості 

програми 

Особливістю ОП є підготовка здобувачів вищої освіти, 

які вже мають освітній ступінь магістра (або ОКР 

спеціаліста) та оперативний (оперативно-тактичний) 

рівень вищої військової освіти 
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4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть бути працевлаштовані на таких 

посадах: 

в органах управління складових сектору безпеки і 

оборони від начальника управління і вище, в 

командуванні (службі) від заступника командувача 

(начальника служби) складових сектору безпеки і 

оборони і вище; 

в органах військового управління оперативних 

командувань, командуваннях видів та окремих родів 

військ Збройних Сил України, командуванні Об’єднаних 

Сил, Генеральному штабі Збройних Сил України від 

начальника управління і вище, в командуванні Збройних 

Сил України від заступника Головнокомандувача 

Збройних Сил України і вище; 

у Національному університеті оборони України 

імені Івана Черняховського: начальник університету, 

інституту (центру) та їх заступники; начальник кафедри 

(управління) та його заступник; професор, доцент; 

у військовому університеті (академії, інститутах): 

начальник військового університету (академії, інституті) 

та їх заступники 

Подальше 

навчання 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти за 

спеціальністю 256 “Національна безпека (за окремими 

сферами забезпечення і видами діяльності)” або за 

спорідненими спеціальностями галузі знань 25 Воєнні 

науки, національна безпека, безпека державного 

кордону – здобуття освітньої кваліфікації доктора 

філософії 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Навчання впродовж життя “Lifelong Learning”, 

студентоцентроване, проблемно-орієнтоване та суб’єкт-

суб’єктне навчання, самонавчання, навчання на основі 

досліджень, практична підготовка, консультації, 

навчання з використанням сучасних інформаційно-

технологічних систем 

Оцінювання Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові 

завдання (у тому числі, комп’ютерне тестування), захист 

стажування (практики), ессе, індивідуальних, групових 

та колективних проєктів, заліки, диференційовані заліки, 

іспити, захист кваліфікаційної роботи магістра.  

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється: за 

чотирибальною національною шкалою (“відмінно”, 

“добре”, “задовільно”, “незадовільно”); вербальною 
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шкалою (“зараховано”, “незараховано”); шкалою ЕКТС 

(“A”, “B”, “C”,  “D”, “E”, “FX”, “F”); 100-бальною 

шкалою 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання та практичні 

проблеми в ході формування та реалізації стратегій у 

сфері безпеки та оборони, генерування спроможностей 

та кризового управління сектору безпеки і оборони 

України із застосуванням сучасних теорій і методів, що 

передбачає проведення досліджень та здійснення 

інновацій і характеризується невизначеністю умов та 

вимог 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Здатність використовувати знання з джерел 

класичної воєнної теорії, розуміти структуру та 

способи формування національних стратегічних 

культур, застосовувати знання з філософії 

стратегічного лідерства в добу глобальних змін, 

управляти новітніми “нематеріальними” 

капіталами збройних сил (репутаційним, 

соціальним, інтелектуальним), використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології, 

проводити дослідження, реалізовувати принцип 

гендерної рівності, працювати автономно і в 

команді, спілкуватися іноземною мовою, чітко та 

зрозуміло висловлювати думку, аргументувати 

власні погляди, судження, публічно презентувати 

результати діяльності на стратегічному рівні. 

ЗК 2. Здатність до ефективного застосування у сфері 

оборони набутих знань з технологій стратегічного 

менеджменту, оборонного планування, інтеграції 

проєктів на портфельному та програмному 

рівнях, стратегічних комунікацій. 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання теорії 

міжнародних відносин, основних напрямів 

зовнішньої політики провідних країн світу та 

країн регіону, діяльності основних глобальних та 

регіональних безпекових організацій, аналізувати 

події, що виникають внаслідок реалізації 

стратегій Росії і трансатлантичного 

співтовариства, а також вивчення основних 

аспектів російської зовнішньої і внутрішньої 

політики, політики безпеки та оборони оцінювати 

небезпеки та загрози.  

ЗК 4. Здатність аналізувати безпекове середовище 

навколо України та здійснювати прогноз щодо 



 9 

його розвитку. 

ЗК 5. Здатність організовувати цілеспрямовану 

діяльність щодо формування і реалізації воєнної 

політики держави з урахуванням впливу 

внутрішніх та зовнішніх чинників на 

забезпечення воєнної безпеки спрямованої на 

розвиток Збройних Сил України та інших 

складових сектору безпеки і оборони. 

ЗК 6. Здатність ефективно застосовувати на практиці 

набуті знання у сфері оборонного менеджменту 

на стратегічному рівні, враховуючи сценарії 

конфліктів, до яких може бути втягнута Україна. 

ЗК 7. Здатність розв’язувати складні завдання та 

практичні проблеми під час підготовки та 

застосування сил безпеки та сил оборони в ході 

забезпечення територіальної цілісності та 

суверенітету України  

Фахові 

компетентності 

(ФК) 

ФК1. Здатність до критичного та системного мислення 

стратегічного лідера в умовах змін, здійснювати 

пошук, оброблення та аналіз інформації з різних 

джерел. 

ФК2. Здатність аргументовано презентувати результати 

досліджень, виступати з промовою державною та 

іноземною мовою, вести полеміку, налагоджувати 

інтерактивну взаємодію за допомогою платформи 

дистанційного навчання. 

ФК3. Здатність застосовувати основи логіки у процесі 

розв’язування військово-прикладних завдань 

стратегічного рівня; 

ФК4. Здатність реалізовувати принцип гендерної 

рівності в умовах Збройних Сил України та інших 

складових сил оборони; 

ФК5. Здатність до застосування технологій 

стратегічного менеджменту при прийнятті 

стратегічних рішень та оцінюванні ефективності 

реалізації стратегічних комунікацій. 

ФК6. Здатність до організації процесу оборонного 

планування на основі спроможностей. 

ФК7. Здатність до управління системою проєктів на 

портфельному та програмному рівнях. 

ФК8. Здатність аналізувати сучасний стан і тенденції 

розвитку міжнародних відносин, їх вплив на 

глобальні проблеми та роботу міжнародних 

інституцій і союзів, норми міжнародного права, 

міжнародні договори України. 
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ФК9. Здатність аналізувати сутність політики Росії 

щодо України, а також оцінювати міжнародно-

правові наслідки вироблених проєктів 

стратегічних рішень та використовувати 

міжнародно-правові механізми для забезпечення 

національної безпеки і оборони. 

ФК10. Здатність синтезувати спектр заходів та підходів, 

що можуть використовуватись в процесі 

міжнародного співробітництва для вирішення 

проблем, пов’язаних з викликами Росії щодо 

європейської безпеки та міжнародного порядку. 

ФК11. Здатність визначити тенденції розвитку 

безпекового середовища, аналізувати досвід 

стратегічного управління воєнними конфліктами, 

використовувати їх для розроблення можливих 

сценаріїв майбутнього. 

ФК12. Здатність аналізувати історичні приклади 

використання військової сили, оцінювати переваги 

та недоліки застосування сили в цих конфліктах та 

визначати результати застосування сили: 

застосовувати (невійськові) інструменти влади, 

такі як економічний тиск, енергетична, 

інформаційна та торгівельна війна, тощо. 

ФК13. Здатність формувати придатні для оборонного 

планування сценарії можливих конфліктів, до 

яких може бути втягнута Україна. 

ФК14. Здатність аналізувати вплив внутрішніх та 

зовнішніх чинників, що впливають на формування 

стратегії національної і воєнної безпеки. 

ФК15. Здатність застосовувати сучасні методики 

формування стратегії національної (воєнної) 

безпеки держави та інші підходи до визначення 

шляхів реалізації національних інтересів та 

досягнення цілей. 

ФК16. Здатність здійснювати (організовувати) 

стратегічне планування розвитку та стратегічне 

планування застосування сил оборони. 

ФК17. Здатність аналізувати тенденції економічного 

розвитку в інтересах сил оборони, аналізувати 

сучасний досвід і здійснювати управління. 

ФК18. Здатність запроваджувати інноваційні технології, 

які мають позитивний вплив на економіку в 

інтересах національної безпеки і оборони України. 

ФК19. Здатність здійснювати оборонне планування в 

умовах можливих ресурсних обмежень в інтересах 
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національної безпеки і оборони України. 

ФК20. Здатність здійснювати моніторинг та контроль 

реалізації управлінських рішень. 

ФК21. Здатність здійснювати моніторинг та контроль 

реалізації стратегії ресурсного забезпечення. 

ФК22. Здатність оцінювати ефективність управління 

ризиками. 

ФК23. Здатність планувати та реалізовувати стратегічні 

дії в ході підготовки та застосування сил оборони 

України. 

ФК24. Здатність планувати та реалізовувати взаємодію 

сил оборони та сил безпеки в ході підготовки та 

застосування сил оборони держави під час 

забезпечення територіальної цілісності та 

суверенітету України 

7 – Програмні результати навчання 

ПРН 1. Публічно презентувати результати діяльності з досліджуваної 

проблеми, управляти аудиторією під час публічного виступу, 

аргументовано відстоювати власну думку, вести полеміку. 

ПРН 2. Генерувати знання за допомогою платформи дистанційного навчання 

для підвищення свого професійного рівня. 

ПРН 3. Управляти репутаційним, моральним, соціальним, культурним та 

інтелектуальним капіталами сил оборони. 

ПРН 4. Реалізовувати закони логіки та критичного мислення у процесі 

реалізації лідерства на стратегічному рівні. 

ПРН 5. Реалізовувати принцип гендерної рівності як базовий принцип 

сучасного демократичного суспільства.  

ПРН 6. Приймати управлінські рішення, працювати в команді, розробляти 

проєкти та управляти ними. 

ПРН 7. Володіти знаннями щодо технологій вироблення та реалізації 

стратегії організації у воєнній сфері, вміти застосовувати існуючі 

підходи щодо ефективного державного управління у воєнній сфері. 

ПРН 8. Володіти знаннями щодо розроблення та реалізації стратегій 

розвитку стратегічних комунікацій організації у воєнній сфері. 

ПРН 9. Володіти знаннями щодо організації оборонного планування на 

основі спроможностей. 

ПРН 10. Вміти застосовувати систему управління проектами на портфельному 

та програмному рівнях при стратегічному плануванні розвитку 

спроможностей сил оборони. 

ПРН 11. Володіти знаннями щодо основних тенденцій розвитку світового 

політичного процесу в системі міжнародної безпеки, роботи 

міжнародних інституцій щодо реагування на кризові ситуації, норм 

міжнародного права та суті міжнародних договорів, а також 

методикою оцінювання ефективності діяльності міжнародних 

інституцій безпеки в протидії гібридним загрозам міжнародному 
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миру і безпеці.  

ПРН 12. Володіти знаннями з організації процесу вироблення рішень щодо 

співпраці України з ситуативними і стратегічними партнерами для 

забезпечення національної безпеки. 

ПРН 13. Володіти знаннями щодо аналізу сутності політики Росії щодо 

України та застосовувати дипломатичні, міжнародно-правові 

механізми з вирішення російсько-українського конфлікту.  

ПРН 14. Спілкуватися англійською мовою в процесі професійної діяльності. 

ПРН 15. Розрізняти потенційні характеристики майбутніх конфліктів та 

визначити основні риси воєнних конфліктів, до яких може бути 

втягнута Україна, комплексно оцінювати середовище безпеки в 

контексті сучасних та майбутніх воєнних конфліктів. 

ПРН 16. Оцінювати воєнно-політичну та воєнно-стратегічну обстановку в 

світі та регіоні. 

ПРН 17. Застосовувати технології формування сценаріїв можливих воєнних 

конфліктів та оцінювати моделі управління конфліктами. 

ПРН 18. Оцінювати та прогнозувати рівень національної та воєнно-

економічної безпеки держави. 

ПРН 19. Оцінювати загрози інформаційній безпеці України у воєнній сфері. 

ПРН 20. Оцінювати та прогнозувати стан середовища воєнної безпеки 

держави. 

ПРН 21. Розуміти проблеми будівництва ЗС України (сил оборони) в 

інтересах підготовки до ведення широкого спектру операцій. 

ПРН 22. Застосовувати інноваційні підходи до формування стратегії воєнної 

безпеки держави. 

ПРН 23. Розуміти потенційний вплив розвитку економіки на майбутні воєнні 

конфлікти. 

ПРН 24. Оцінювати вплив обмеженості у ресурсах на оборонне планування. 

ПРН 25. Використовувати інноваційні технології під час оборонного 

планування в умовах ресурсних обмежень. 

ПРН 26. Формувати рекомендації щодо ефективного оборонного 

менеджменту. 

ПРН 27. Аналізувати джерела інформації в інтересах потреб стримування та 

визначати невідповідності між сучасними потребами у стримуванні 

та фактичним рівнем потенціалу стримування, а також заходи 

міжвідомчої взаємодії щодо стримування та оборони. 

ПРН 28. Планувати та розвивати інтегроване використання усіх інструментів 

влади в інтересах стримування в інноваційний спосіб у відповідному 

ситуації форматі. 

ПРН 29. Оцінювати ефективність діючої співпраці між складовими сектору 

безпеки та іншими інституціями у створенні потенціалу стримування 

та розробляти пропозиції щодо її вдосконалення. 

ПРН 30. Оцінювати тенденції регіональної безпеки і загрози та їх вплив на 

обороноздатність України            

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
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Кадрове 

забезпечення 

Кадрове забезпечення відповідає Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності (затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 10 травня 2018 р. № 347) у частині кадрових 

вимог. Відомості про відповідність кадрового складу 

науково-педагогічних працівників, яких залученого до 

реалізації освітньої програми, п.п. 28-32 Ліцензійних 

умов, містяться в ЄДЕБО.  

Зокрема, в інституті державного військового управління 

НУОУ створено кафедру стратегії національної безпеки 

та оборони, відповідальну за підготовку здобувачів 

вищої освіти за цією освітньою програмою.  

Група забезпечення спеціальності складається з 

науково-педагогічних та наукових працівників, які 

мають науковий ступінь та вчене звання, працюють в 

НУОУ за основним місцем роботи, мають кваліфікацію 

відповідно до спеціальності, не входять (входили) до 

жодної групи забезпечення такого або іншого закладу 

вищої освіти в поточному семестрі. На одного члена 

групи забезпечення припадає не більше 30 здобувачів 

вищої освіти за освітньою програмою. 

Усі науково-педагогічні працівники мають науковий 

ступінь та/або вчене звання, а також підтверджений 

рівень наукової і професійної активності за 

спеціальністю освітньої програми. 

Крім того, формування окремих компетентностей, 

зокрема, soft skills, можливе за рахунок залучення до 

освітнього процесу закордонних фахівців та фахівців 

інших навчальних і наукових закладів, установ й 

організацій на підставі укладених у рамках 

міжнародного та міжвузівського співробітництва 

договорів/угод/меморандумів/протоколів/порозумінь, а 

також представників відповідного рівня кваліфікації 

органів державної влади.  

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Відповідає технологічним вимогам щодо матеріально-

технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти згідно з діючими ліцензійними вимогами 

Міністерства освіти і науки України. 

Для реалізації програми використовується аудиторний 

фонд університету (лекційні приміщення, комп’ютерні 

класи), бібліотека (в тому числі електронна) з читальним 

залом, науковий центр дистанційного навчання, центр 

імітаційного моделювання, спортивні майданчики, 

стадіон, басейн Міністарства оборони України, медична 
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частина, їдальні. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності у частині технологічних вимог (п.п. 36, 38), 

що підтверджується такими показниками: 

- забезпеченість бібліотеки необхідною кількістю 

вітчизняних та закордонних фахових періодичних 

видань відповідного або спорідненого профілю; 

- наявність доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або 

спорідненого профілю; 

- наявність офіційного веб-сайту НУОУ, на якому 

розміщена в повному обсязі основна інформація про 

його діяльність, яка доступна англійською мовою, а 

також адаптована для осіб з обмеженими 

можливостями; 

- у наявності усі необхідні документи за освітньою 

програмою (освітньо-професійна програма, навчальні 

плани, робочі програми навчальних дисциплін 

(силабуси), програма практичної підготовки, методичні 

матеріали для проведення підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти тощо). 

Крім того, уся необхідна інформація міститься на 

платформі дистанційного навчання НУОУ 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у 

рамках міжвузівських договорів/угод/меморандумів про 

встановлення науково-освітянських відносин для 

задоволення потреб розвитку освіти і науки 

університету з такими закладами: Центральний науково-

дослідний інститут озброєння та військової техніки, 

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил 

України, Національна академія сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного, Військовий інститут 

Київського Національного університету імені Тараса 

Шевченка, Харківський національний університет 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Військова 

академія (м.Одеса) 
Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Міжнародна кредитна мобільність та міжнародне 

освітнє і науково-технічне співробітництво навчальних 

закладів забезпечується відповідно до Закону України 

“Про вищу освіту” підписаних угод, меморандумів та 

інших діючих нормативно-правових актів, що 

регламентують ці питання, зокрема: 
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Угода про співробітництво з Академією освіти 

університету імені Вітаутаса Великого (м. Вільнюс); 

Меморандум з Оборонним коледжем НАТО (м. Рим, 

Італія); 

Меморандум зі Школою НАТО (м. Обераммергау, 

Німеччина); 

Угода про співробітництво з Військово-Політехнічною 

школою Міністерства національної оборони Алжирської 

Народної Демократичної Республіки; 

Угода про співробітництво з Національним 

університетом оборони Польщі; 

Програма співробітництва в галузі освіти і науки NATO 

DEEP – Ukraine; 

Асоційоване партнерство з ESDC (Європейський 

безпековий коледж, м. Брюсель); 

Асоційоване партнерство з ADL Initiative (США) 
Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Не передбачено у зв’язку із дотриманням режиму 

секретності.  
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2. Перелік компонент ОПП та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОПП 

 

Код  

н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проєкти  

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОПП  

ОК 1 Військова риторика 1 Публічний виступ 

ОК 2 Філософські аспекти війни та миру 2 Тест 1.1 

ОК 3 
Стратегічне мислення та військове 
лідерство 

2 
Тест 1.2        

Захист Есе 

ОК 4 Іноземна мова (англійська) 11,5 

Тест 1.3 

Тест 2.3 

Тест 3.1 

ОК 5 Теорія стратегічного менеджменту 2,8 

Захист 

індивідуального 

проекту 

ОК 6 Теорія оборонного менеджменту 1,6 Тест 2.1 

ОК 7 
Міжнародна оборонна політика та 
політика безпеки 

2,7 

Захист 

індивідуального 

проекту 

ОК 8 

Міжнародно-правові основи 
забезпечення національної безпеки і 
оборони України 

1,3 

Захист 

індивідуального 

проекту 

ОК 9 Майбутнє середовище безпеки 4 
Захист групового 

проекту 

ОК 10 Теорія національної безпеки держави 2,3 
Практичне заняття 

4/4 

ОК 11 
Теоретичні основи воєнної безпеки та 
будівництва збройних сил (сил оборони)  

3,5 

Захист 

колективного 

проекту 

ОК 12 
Оборонний менеджмент в системі 
управління стратегічними ресурсами 

1,4 Тест 5.1 

ОК 13 
Стратегічні аспекти ресурсного 
забезпечення військ (сил) 

4,6 

Захист 

колективного 

проекту 

ОК 14 
Основи застосування сил безпеки 

України 
6,1 

Захист 

колективного 

проекту 

ОК 15 Застосування сил оборони України 13,2 

Захист 

колективного 

проекту 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 60  

Вибіркові компоненти ОПП 

ВБ 1 
Правове забезпечення діяльності сектору 

безпеки та оборони 

3 диференційований 

залік 
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Код  

н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проєкти  

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

ВБ 2 Публічна дипломатія 2 диференційований 

залік 

ВБ 3 Організація зв’язку та кібербезпеки 2 диференційований 

залік 

ВБ 4 Військовий менеджмент в мирний час 2 диференційований 

залік 

ВБ 5 Історія воєнної стратегії 3 диференційований 

залік 

ВБ 6 Воєнна розвідка 3 диференційований 

залік 

ВБ 7 
Застосування Повітряних Сил в 

стратегічних діях сил оборони 

3 диференційований 

залік 

ВБ 8 Основи морської стратегії держави 3 диференційований 

залік 

ВБ 9 
Морально-психологічне забезпечення в 

Збройних Силах України 

4 диференційований 

залік 

ВБ 10 
Фізичне виховання, спеціальна фізична 

підготовка і спорт 

3 диференційований 

залік 

ВБ 11 Застосування Сил спеціальних операцій 2 диференційований 

залік 

ВБ 12 
Десантно-штурмові війська у операціях 

сил оборони 

2 диференційований 

залік 

ВБ 13 Теорія державного управління 4 диференційований 

залік 

ВБ 14 
Демократичний цивільний контроль над 

сектором безпеки і оборони 

2 диференційований 

залік 

ВБ 15 
Основи забезпечення військ (сил) 

Збройних Сил України 

6 Захист 

індивідуального 

проекту 

ВБ 16 
Інформаційна безпека держави у воєнній 

сфері 

5 диференційований 

залік, тест 

ВБ 17 Енергетична безпека держави 2 диференційований 

залік 

ВБ 18 
Міжнародні стратегії економічного 

розвитку оборонної промисловості 

2 диференційований 

залік 

ВБ 19 Глобальна економіка 2 диференційований 

залік 

ВБ 20 Міжнародні відносини 3 Залік 

ВБ 21 Основи геостратегії 2 диференційований 

залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 30  

Розробка та захист кваліфікаційної роботи 30  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120  
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2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 
 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Філософські 
аспекти війни та 

миру 

Військова 
риторика 

Іноземна мова 
(англійська) 

Теорія 
стратегічного 
менеджменту 

Теорія 
оборонного 

менеджменту 

 

Міжнародна оборонна 
політика та політика  

безпеки 

Міжнародно-правові 
основи забезпечення 

національної безпеки і 
оборони України 

Майбутнє 
середовище  

безпеки 

Теоретичні основи 
воєнної безпеки та 

будівництва збройних 
сил (сил оборони) 

Стратегічні аспекти 
ресурсного 

забезпечення  
військ (сил) 

Основи 
застосування сил 
безпеки України 

Іноземна мова 
(англійська) 

Теорія  
національної 

безпеки 

Стажування на 
посадах в ОВУ за 

планами ВБ  

Підготовка та 
захист 

магістерської 
роботи 

Основи 
застосування сил 
оборони України 

Стратегічне  мислення 
та військове  лідерство 

ОК 4 

120 год. 

Базовий модуль – 270 год.  
 Підсумковий контроль:  
Публічний виступ – 4 год.; (ПРН 1) 
Захист Есе - 4 год.; (ПРН 2-6) 
Тест 1.3 – 6 год. (ПРН 14)  

ВБ – 70 год. 

Модуль 1 “Технології стратегічного 
менеджменту”  – 270 год.  
Підсумковий контроль:  
Захист інд. проекту – 4 год. (ПРН 7-10) 

 

ВБ – 80 год. 

ОК 3 

60 год. 

ОК 2 

60 год. 

ОК 1 

30 год. 

ОК 5 

86 год. 

ОК 6 

49 год. 

ОК 4 

135 год. 

Іноземна мова 
(англійська) 

Модуль 2 “Національна безпека: 
зовнішній аспект”  – 210 год.  
Підсумковий контроль:  
Тест 1.2 – 6 год. (ПРН 14) 
Захист інд. проекту – 4 год. (ПРН 11-13) 

ВБ – 36 год. 

ОК 7 

80 год. 

ОК 8 

40 год. 

ОК 6 

90 год. 

ОК 9 

120 год. 

Модуль 3 “ Майбутнє середовище 
безпеки”  – 120 год.  
Підсумковий контроль: 
Захист груп. проекту – 6 год.  
(ПРН 15-17) 

ВБ – 45 год. 

Модуль 4 “ Національна безпека: 
внутрішній аспект”  – 170 год.  
Підсумковий контроль:  
ВПГ, захист кол. проекту – 12 год. 
(ПРН 18-22) 

ВБ – 36 год. 

Модуль 5 “Основи управління 
стратегічними ресурсами”  – 180 год.  
Підсумковий контроль:  
ВЕГ, захист кол. проекту – 12 год. 
(ПРН 23,24,25,26) 

ВБ – 36 год. 

Модуль 6 “ Кризове управління у секторі 
безпеки і оборони”  – 580 год.  
Підсумковий контроль:  
ВПГ, захист кол. проекту – 6 год. (ПРН 27, 28); 
ВСГ, захист кол. проекту – 6 год. (ПРН 29-30); 
 
ВБ – 597 год. Усі ВБ разом – 900 год. 

ОК 10 

68 год. 

ОК 11 

102 год. 

Оборонний 
менеджмент в 

системі управління 
стратегічними 

ресурсами 

ОК 12 

40 год. 

ОК 13 

140 год. 

ОК 14 

184 год. 

ОК 15 

396 год. 

900 год.  

Вибіркові 
дисципліни 

72 год. 

233 год.  

265 год.  
315 год.  

Всього – 690 год. 

Всього – 1148 год. 

Всього – 790 год. 

Всього – 972 год. 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 

№ 256 “Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами 

діяльності)” за спеціалізацією “Стратегічне керівництво у секторі безпеки і 

оборони” проводиться у формі захисту кваліфікаційної випускної роботи та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження 

йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр національної 

безпеки у сфері оборони, а також професійної кваліфікації: професіонал у 

сфері оборони (для військових – професіонал у сфері оборони, офіцер 

стратегічного рівня). 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей  

компонентам освітньо-професійної програми 

 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0
 

О
К

 1
1
 

О
К

 1
2
 

О
К

 1
3
 

О
К

 1
4
 

О
К

 1
5
 

ЗК 1 + + + +            

ЗК 2     + +          

ЗК 3       + +        

ЗК 4         +       

ЗК 5          + +     

ЗК 6            + +   

ЗК 7              + + 

ФК 1   +             

ФК 2 +   +            

ФК 3  +              

ФК 4  +              

ФК 5     +           

ФК 6      +          

ФК 7      +          

ФК 8       +         

ФК 9       +         

ФК 10       +         

ФК 11       +  +       

ФК 12       + +        

ФК 13         +       

ФК 14          + +     

ФК 15           +     

ФК 16           +     

ФК 17             +   

ФК 18             +   

ФК 19            +    

ФК 20               + 

ФК 21              + + 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  

відповідними компонентами освітньо-професійної програми 
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ПРН 1 +               

ПРН 2  +              

ПРН 3  +              

ПРН 4   +             

ПРН 5  +              

ПРН 6   +             

ПРН 7     +           

ПРН 8     +           

ПРН 9      +          

ПРН 10      +          

ПРН 11       + +        

ПРН 12       +         

ПРН 13       +         

ПРН 14         +       

ПРН 15         +       

ПРН 16         +       

ПРН 17         +       

ПРН 18         +       

ПРН 19          + +     

ПРН 20           +     

ПРН 21          + +     

ПРН 22           +     

ПРН 23           +     

ПРН 24            +    

ПРН 25            + +   

ПРН 26             +   

ПРН 27               + 

ПРН 28              + + 

ПРН 29              + + 

ПРН 30              + + 

 

Гарант освітньої програми, 

професор кафедри стратегії національної 

безпеки та оборони інституту державного 

військового управління Національного 

університету оборони України імені Івана 

Черняховського,  

д. військ. н., професор 

  

 

 

 

 

 

Анатолій ЛОБАНОВ 
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Матриця відповідності програмних результатів навчання (ПРН) 

засобам діагностики (ЗД) 
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ПРН 1 +                             

ПРН 2  +                            

ПРН 3      +                        

ПРН 4      +                        

ПРН 5   +                           

ПРН 6    +                          

ПРН 7       +                       

ПРН 8        +                      

ПРН 9         +                     

ПРН 10           +                   

ПРН 11            +                  

ПРН 12              +                

ПРН 13             +                 

ПРН 14     +     +     + + +             

ПРН 15                  +            

ПРН 16                   +           

ПРН 17                    +          

ПРН 18                     +         

ПРН 19                      +        

ПРН 20                       +       

ПРН 21                        +      

ПРН 22                         +     

ПРН 23                          +    

ПРН 24                          +    

ПРН 25                           +   

ПРН 26                           +   
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ПРН 28                            + + 

ПРН 29                            + + 

ПРН 30                            + + 

Додаток 
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АРКУШ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ 
освітньо-наукової програми 

 

Дата Зміст змін та доповнень 
Підстава для 

змін та 
доповнень 

Відповідальна 
особа та 

виконавець 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Гарант освітньої програми, 

д. військ. н., професор 

  

 

Анатолій ЛОБАНОВ 
 


