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Особливості 

модулю 

Модуль охоплює навчальний матеріал щодо стратегічних 

аспектів ресурсного забезпечення, оцінювання економічних 

можливостей держави щодо забезпечення потреб Збройних Сил 

України, питання оборонного планування на основі 

спроможностей, оцінки системи ризиків в процесі  оборонного 

планування. 
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Чому модуль є 

важливим, 

Надає розуміння основних категорій, понять, концепцій, 

принципів, методів та методології ресурсного забезпечення на 
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корисним та 

актуальним? 

стратегічному рівні, враховуючи економічні можливості держави 

щодо забезпечення потреб та сценарії конфліктів, до яких може 

бути втягнута Україна.  

  

Які 

компетентності 

формує модуль? 

Здатність аналізувати тенденції економічного розвитку в 

інтересах СБіО, аналізувати сучасний досвід і здійснювати 

управління стратегічними ресурсами; 

здатність запроваджувати інноваційні технології, які мають 

позитивний вплив на економіку в інтересах національної безпеки і 

оборони України; 

здатність здійснювати оборонне планування в умовах 

можливих ресурсних обмежень в інтересах національної безпеки і 

оборони України. 

  

Які результати 

навчання можна 

досягнути після 

вивчення модулю? 

Визначати основні риси економічних конфліктів, до яких 

може бути втягнута Україна, комплексно оцінювати середовище 

безпеки  в контексті сучасних та майбутніх економічних 

конфліктів; 

Розуміти потенційний вплив розвитку економіки на 

майбутні воєнні конфлікти; 

Використовувати інноваційні технології під час оборонного 

планування в умовах ресурсних обмежень. 

Оцінювати як фінансові, матеріальні, інфраструктурні та 

кадрові рішення впливають на здатність впровадження стратегії 

воєнної безпеки; 

Формувати рекомендації щодо ефективного оборонного 

менеджменту; 

Оцінити вплив обмеженості у ресурсах на оборонне 

планування. 

  

Де можна 

застосувати набуті 

знання та вміння 

У органах військового управління оперативного та 

стратегічного рівнів та вищих військових навчальних закладах. 

  

Зміст модулю Дисципліна “Основи управління стратегічними ресурсами”:  

Заняття 1. Управління видатками на національну оборону та 

розвиток бюджетного процесу.  

Заняття 2. Бюджетна система України та бюджетний процес в 

Україні. 

Заняття 3. Державний бюджет України: доходи та видатки. 

Заняття 4. Формування видатків на національну оборону. 

Заняття 5. Організація бюджетного та оборонного планування у 

Міністерстві оборони України та Збройних Сил України. 

Заняття 6. Формування видатків бюджету Міністерства оборони 

України. 

Заняття 7. Управління організацією системи фінансового 

забезпечення Збройних Сил України. 

Заняття 8. Військове керівництво фінансовим забезпеченням 

Збройних Сил України. 

Заняття 9. Система закупівель для потреб Міністерства оборони 

України та Збройних Сил України. 

Заняття 10. Управління закупівельним процесом для потреб 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України. 



Заняття 11. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.  

Заняття 12. Особливості організації обліку військового майна, 

закупленого централізованим порядком. 

Заняття 13. Поняття та особливості режиму військового майна. 

Заняття 14. Актуальні проблеми цивільно-господарських відносин 

у  Силах оборони України. 

Заняття 15. Господарська діяльність в Міністерстві оборони України.  

Заняття 16. Побудова системи внутрішнього контролю як функція 

управління стратегічними ресурсами у Міністерстві оборони 

України та Збройних Силах України. 

Заняття 17. Аудиторська діяльність, як засіб забезпечення 

запобігання корупції в системі управління стратегічними 

ресурсами. 

Заняття 18. Організація внутрішнього аудиту як функція контролю 

за системою управління стратегічним  ресурсами в Міністерстві 

оборони України та Збройних Силах України. 

Заняття 19. Воєнно-економічний аналіз при прийнятті рішень в 

управлінні стратегічними ресурсами. 

Заняття 20. Використання воєнно-економічного аналізу в 

управлінні стратегічними ресурсами. 

Заняття 21. Практичні аспекти використання воєнно-економічного 

аналізу в управлінні стратегічними ресурсами. 

Заняття 22. Проблеми і перспективи розвитку озброєння та 

військової техніки Збройних Сил України. 

Заняття 23. Система забезпечення та відновлення озброєння та 

військової техніки Збройних Сил України. 

Заняття 24. Тенденції розвитку теорії логістики (матеріально-

технічного та медичного забезпечення) Збройних Сил України. 

Заняття 25. Система тилового забезпечення військ (сил). 

Заняття 26. Управління персоналом у Збройних Силах України. 

Заняття 27. Проблеми трансформації системи управління 

персоналом у Збройних Силах України з урахуванням стандартів 

держав-членів НАТО та шляхи їх вирішення. 

Дисципліна “Оборонний менеджмент”:  

Тема 1. Теорія оборонного планування на основі спроможностей. 

Заняття 1. Процес оборонного менеджменту. 

Заняття 2.  Оборонне планування, як складова оборонного 

менеджменту. 

Заняття 3. Майбутнє без пекове середовище, як важливий чинник 

впливу на оборонне планування.  

Заняття 4. Багатокритеріальний аналіз в оборонному плануванні. 

Заняття 5. Засади оцінювання спроможностей у Збройних Силах 

України. 

Заняття 6. Проведення оцінювання спроможностей угруповань 

військ (сил). 

Заняття 7. Система управління розвитком спроможностей. 

Тема 2. Теорія програмно-проєктного управління. 

Заняття 1. Основи управління інтеграцією проектів на 

портфельному та програмному рівнях. 

Заняття 2. Управління інтеграцією проектів.  

Заняття 3. Управління розкладом та ресурсами проекту. 

Заняття 4. Теоретичні основи управління ризиками проекту. 

Заняття 5. Процесний підхід у діяльності організації. 

Заняття 6. Моделювання процесів. 



Захист колективного проекту: “Стратегія ресурсного 

забезпечення”. 

Екзамен. 
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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. 

Екзамен проводиться по завершенню вивчення навчальної 

дисципліни. Для проведення екзамену використовуються питання 

відкритої форми. Оцінка за екзамен складає середньоарифметичне 

із суми балів, отриманих за відповіді на питання, за 100- бальною 

шкалою та національною шкалою.  

Підсумковий контроль здійснюється на захисті 

колективного проєкту “Стратегія ресурсного забезпечення“ 

Додаткова 

інформація 

Платформа дистанційного навчання НУОУ  https://adl.mil.gov.ua/   

Електронна бібліотека НУОУ  https://elib.nuou.org.ua/ 
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