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Чому модуль є 

важливим, 

корисним та 

актуальним? 

Надає розуміння процесів стратегічного 

передбачення майбутнього середовища безпеки, 
формує навички вироблення та презентації 

пропозицій щодо використання сценаріїв 

майбутнього для створення концепцій, доктрин, 
стратегій, що сприяють розвитку спроможностей з 

метою стримування й відсічі повномасштабній 

збройній агресії. 
  

Які компетентності 

формує модуль? 

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; 

здатність формувати придатні для оборонного 

планування сценарії можливих конфліктів, до яких 
може бути втягнута Україна. 

  

Які результати 

навчання можна 

досягнути після 

вивчення модулю? 

Оцінювати поточні та історичні приклади 

використання військової сили та усвідомлювати 
актуальність військового панування в майбутньому. 

визначити основні риси воєнних конфліктів, до яких 

може бути втягнута Україна, комплексно оцінювати 
середовище безпеки в контексті сучасних та 

майбутніх воєнних конфліктів; 

розуміти потенційний вплив розвитку технологій на 

майбутні воєнні конфлікти; 
визначати потенціали та інструменти влади необхідні 

для управління конфліктом, визначати шляхи 

комплексного застосування військових та/або 

невійськових способів для досягнення політичних 



цілей; 

вміти застосовувати технології формування сценаріїв 
можливих воєнних конфліктів та оцінювати моделі 

управління конфліктами; 

розрізняти потенційні характеристики майбутніх 
конфліктів та можливість використання в них 

збройних сил. 
  

Де можна 

застосовувати 

набуті знання та 

вміння? 

У органах військового управління оперативного та 

стратегічного рівнів та вищих військових навчальних 

закладах. 

  

Зміст модулю Тема 1. Майбутнє середовище безпеки. 

Заняття 1. Основи воєнної конфліктології 
Заняття 2. Безпекове середовище, стратегічне 

передбачення 

Заняття 3. Тенденції розвитку збройної боротьби. 
Заняття 4.Підходи до прогнозування майбутнього 

середовища безпеки. 

Заняття 5. Сценарний метод прогнозування 

майбутнього середовища безпеки. 
Заняття 6. Прогнозування розвитку майбутнього 

середовища безпеки. 

Заняття 7. Характер збройної боротьби в 
майбутньому безпековому середовищі.  

Заняття 8. Основи визначення характеру воєнних 

конфліктів. 

Заняття 9. Оцінка сучасності воєнного конфлікту на 
прикладі збройної агресії РФ проти України. 

Заняття 10. Роль і місце космічних систем розвідки в 

системі інформаційного забезпечення застосування 
військ (сил) сучасності та майбутнього. 

Заняття 11. Перспективи забезпечення дій військ 

(сил) з використанням космічних систем навігації, 

метеорології, топогеодезії  та зв’язку. 
Заняття 12. Розроблення сценаріїв розвитку 

можливих воєнних конфліктів за визначеною 

ситуацією. 
Захист групового проєкту. 
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Оцінювання 

навчальних 

досягнень 

Поточний контроль рівня теоретичних знань слухачів 

здійснюється під час всіх видів занять у формі: 

контрольних опитувань, летючок, співбесід з окремих 
питань.  

Диференційований залік проводиться по завершенню 

вивчення теми навчальної дисципліни. Для 

проведення диференційованого заліку 
використовуються тестові завдання відкритої форми. 

Оцінказа ДЗ складає середньоарифметичне із суми 

балів, отриманих за відповіді на питання, за 100-
бальною шкалою та національною шкалою. 

Підсумковий контроль здійснюється на захисті 

колективного проєкту“Сценарій розвитку збройного 

конфлікту Росії проти України“ 
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