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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 
важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активі-
зації засвоєння студентом знань та їх реалізації.

Самостійна робота студента є основним засобом опанування нав-
чального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних за-
нять.

Індивідуально-консультативна робота — це форма організації нав-
чальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом 
створення необхідних умов для виявлення і розвитку індивідуальних 
особливостей студента.

Індивідуально-консультативна робота здійснюється з метою поси-
лення мотивації студентів до пізнавальної діяльності та спрямування 
її в необхідне русло.

Мета цих методичних рекомендацій — визначити вимоги та умо-
ви, необхідні для організації самостійної навчальної та наукової робо-
ти студентів. Вони спрямовані на виконання таких завдань:

•	 створення	передумов	для	впровадження	єдиного	підходу	викла-
дачів до організації самостійної роботи студентів та індивіду-
ально-консультативної роботи;

•	 створення	організаційно-методичних	засад	щодо	розвинення	у	
студентів мотивації до навчання;

•	 сприяння	 формуванню	 у	 студентів	 навичок	 самостійної	 нав-
чальної, науково-дослідної та практичної роботи;

•	 сприяння	формуванню	професійних	якостей,	знань,	умінь	і	на-
вичок майбутніх фахівців;

•	 створення	 умов	 для	 гармонічного	 творчого	 розвитку	 особис-
тості студента;

•	 сприяти	 засвоєнню	 в	 повному	 обсязі	 навчальної	 програми	 та	
формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 
професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизу-
вати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завданнями самостійної роботи студентів є засвоєння певних 
знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, 
їх застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, 
а також виявлення прогалин у системі знань із предмета.

Самостійна робота студентів з дисципліни становить не менше 
51 % часу, передбаченого для виконання основної освітньої програми 
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згідно із рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо 
кількості годин аудиторних занять на тиждень.

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни визначається 
навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, за-
вданнями викладача.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни

“ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 
ПОВСЯКДЕННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВІЙСЬК”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми К-сть
годин

1 2 3

Змістовий модуль І. Структура та організаційно-
правові аспекти сучасних Збройних сил України

1 Збройні сили та інші військові формування України 
на сучасному етапі

2

2 Загальна структура, склад, організація та дислокація 
Збройних сил України 

3

3 Керівництво Збройними силами України 
та забезпечення їх діяльності

3

4 Правові засади сучасних Збройних сил України 3

5 Перехід до комплектування Збройних сил
України військовослужбовцями контрактної
служби як основна складова майбутніх професійних 
збройних сил

4

6 Функції та завдання воєнної організації держави 3

Змістовий модуль ІІ. Захист Вітчизни як один із 
пріоритетних напрямів повсякденної діяльності 
військ

7 Сучасна роль військової сили в міжнародних
відносинах

3

8 Підготовка Збройних сил України до оборони 3
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1 2 3

9 Воєнно-економічні аспекти воєнної безпеки
України 

3

10 Участь України в миротворчих та гуманітарних 
операціях

3

11 Воєнно-економічна стратегія: теорія і практика 3

12 Міжнародна ситуація та виклики безпеки для 
України

3

13 Внесок України у зміцнення міжнародної безпеки 2

Змістовий модуль ІІІ. Актуальні проблеми
управління повсякденною діяльністю військ

14 Проблеми визначення воєнно-політичного курсу 
України

3

15 Проблеми військово-технічного співробітництва та 
формування військово-технічної політики України 

3

16 Проблеми військово-соціального управління: 
кадрова політика у Збройних силах України

3

17 Перспективи нейтральної політики для України —
переваги та недоліки для безпеки держави
та її розвитку 

18 Державний кордон України: еволюція воєнних
загроз та їх вплив на національну безпеку України 

2

19 Проблема вдосконалення цивільно-військових
відносин та напрями її розв’язання

2

Разом годин 54
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО ЗМІСТУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Основним завданням студентів при виконанні самостійної роботи 
є поглиблене опрацювання необхідних тем дисципліни, викладених у 
цих методичних рекомендаціях. 

До переліку додаткової літератури необхідно включати не тільки 
основні підручники і навчальні посібники, а також нові видання. У 
міру виходу з друку нової навчальної літератури, зокрема у видав-
ництві МАУП, і надходження її до бібліотеки Академії необхідно 
оновлювати список рекомендованої літератури шляхом внесення 
змін і доповнень до робочої програми.

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
з дисципліни 

“ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 
ПОВСЯКДЕННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВІЙСЬК”

Змістовий модуль I. Структура та організаційно-правові 
аспекти сучасних Збройних сил України

Тема 1. Збройні сили та інші військові формування України на 
сучасному етапі

 1. Армія та історія її виникнення. 
 2. Створення Збройних сил України, види та роди військ. 
 3. Воєнна доктрина України. 
 4. Розбудова Збройних сил України за принципами. 
 5. Збройні сили України як основна військова організація держави.

Питання для самоконтролю 
 1. Розкрийте питання історії виникнення армії. 
 2. Створення Збройних сил України, види та роди військ. 
 3. Воєнна доктрина України. 
 4. Назвіть принципи розбудови Збройних сил України 
 5. Збройні сили України як основна військова організація держави.
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 Теми рефератів
 1. Створення Збройних сил України, види та роди військ. 
 2. Розбудова Збройних сил України за принципами. 
 3. Збройні сили України як основна військова організація держави.

Література: основна [1–4; 6; 7; 10; 15; 19; 84];
 додаткова [1; 6; 8; 35] 

Тема 2. Загальна структура, склад, організація та 
дислокація Збройних сил України 

 1. Структура Збройних сил України. 
 2. Склад, організація Збройних сил України. 
 3. Дислокація Збройних сил України. 
 4. Функції Збройних сил України. 
 5. Діяльність Збройних сил України. 

Питання для самоконтролю 
 1. Назвіть структуру Збройних сил України. 
 2. Назвіть склад, організацію Збройних сил України. 
 3. Назвіть дислокацію Збройних сил України. 
 4. Назвіть функції Збройних сил України. 
 5. Розкрийте питання діяльності Збройних сил України. 

 Теми рефератів
 1. Склад, організація Збройних сил України. 
 2. Функції Збройних сил України. 
 3. Діяльність Збройних сил України. 

Література: основна [2–4; 6; 7; 10; 15; 19; 22; 31; 84];
 додаткова [1; 2; 6; 8; 35] 

Тема 3. Керівництво Збройними силами України 
та забезпечення їх діяльності

 1. Керівництво Збройними силами України та забезпечення їх 
діяльності. 

 2. Військові кадри Збройних сил України та їх підготовка. 
 3. Військово-навчальні заклади України. 
 4. Організація управління виховною роботою у Збройних силах Ук-

раїни.
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Питання для самоконтролю 
 1. Розкрийте питання щодо керівництва Збройними силами Украї-

ни та забезпечення їх діяльності. 
 2. Розкрийте питання щодо військових кадрів Збройних сил Украї-

ни та їх підготовка. 
 3. Назвіть військово-навчальні заклади України. 
 4. Як здійснюється організація управління виховною роботою у Зб-

ройних силах України?
 5. Розкрийте питання щодо управління персоналом у Збройних си-

лах України. 

 Теми рефератів
 1. Керівництво Збройними силами України та забезпечення їх 

діяльності. 
 2. Військові кадри Збройних сил України та їх підготовка. 
 3. Організація управління виховною роботою у Збройних силах Ук-

раїни.
Література: основна [1–4; 7; 10; 15; 20]; 

додаткова [1; 6; 8; 35] 

Тема 4. Правові засади сучасних Збройних сил України 

 1. Конституція України, Закон України “Про Збройні сили Украї-
ни” та інші нормативно-правові акти які здійснюють правове ре-
гулювання сучасних Збройних сил України. 

 2. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їх сі-
мей та працівників Збройних сил України. 

 3. Обмеження політичної діяльності у Збройних силах України. 

Питання для самоконтролю 
 1. Конституція України як правова основа сучасних Збройних сил 

України. 
 2. Закон України “Про Збройні сили України” як правова основа су-

часних Збройних сил України. 
 3. Назвіть нормативно-правові акти, що здійснюють правове регу-

лювання сучасних Збройних сил України. 
 4. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їх сі-

мей та працівників Збройних сил України. 
 5. Обмеження політичної діяльності у Збройних силах України. 
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 Теми рефератів
 1. Конституція України, Закон України “Про Збройні сили Украї-

ни” та інші нормативно-правові акти, що здійснюють правове ре-
гулювання сучасних Збройних сил України. 

 2. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їх сі-
мей та працівників Збройних сил України. 

 3. Обмеження політичної діяльності у Збройних силах України. 
Література: основна [1–4; 9; 61; 82];

додаткова [1; 2; 5; 15] 

Тема 5. Перехід до комплектування Збройних сил України 
військовослужбовцями контрактної служби  
як основна складова майбутніх професійних 
Збройних сил

 1. Державна програма переходу Збройних сил України до комплек-
тування військовослужбовцями, які проходять службу за конт-
рактом. 

 2. Реформування існуючої системи комплектування військових 
частин, військових навчальних закладів, установ. 

 3. Удосконалення системи військово-патріотичного виховання осо-
бового складу. 

 4. Створення нової структури військового резерву людських ре-
сурсів. 

 5. Удосконалення системи соціального захисту військовослужбов-
ців і членів їх сімей. 

 6. Реформування місцевих органів військового управління. 
 7. Здійснення належного правового та наукового забезпечення ви-

конання заходів із переходу Збройних сил України до комплекту-
вання військовослужбовцями контрактної служби.

Питання для самоконтролю 
 1. Назвіть основний зміст Державної програми переходу Збройних 

сил України до комплектування військовослужбовцями, які про-
ходять службу за контрактом. 

 2. Реформування існуючої системи комплектування військових 
частин, військових навчальних закладів, установ. 

 3. Удосконалення системи військово-патріотичного виховання осо-
бового складу. 
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 4. Створення нової структури військового резерву людських ре-
сурсів. 

 5. Удосконалення системи соціального захисту військовослужбов-
ців і членів їх сімей. 

 6. Реформування місцевих органів військового управління. 
 7. Здійснення належного правового та наукового забезпечення ви-

конання заходів із переходу Збройних сил України до комплекту-
вання військовослужбовцями контрактної служби.

 Теми рефератів
 1. Державна програма переходу Збройних сил України до комплек-

тування військовослужбовцями, які проходять службу за конт-
рактом. 

 2. Реформування існуючої системи комплектування військових 
частин, військових навчальних закладів, установ. 

 3. Удосконалення системи військово-патріотичного виховання осо-
бового складу. 

 4. Створення нової структури військового резерву людських ре-
сурсів. 

 5. Удосконалення системи соціального захисту військовослужбов-
ців і членів їх сімей. 

 6. Реформування місцевих органів військового управління. 
 7. Здійснення належного правового та наукового забезпечення ви-

конання заходів із переходу Збройних сил України до комплекту-
вання військовослужбовцями контрактної служби.

Література: основна [1–4; 7; 8; 10; 11; 20; 59–61];
 додаткова [1; 2; 27; 32; 35] 

Тема 6. Функції та завдання воєнної організації держави 

 1. Функції та завдання воєнної організації держави. 
 2. Ефективність діяльності воєнної організації. 
 3. Стримування потенційного противника від подальшої реалізації 

ворожих намірів. 
 4. Організація і проведення оборонної операції на випадок воєнного 

конфлікту обмеженого масштабу. 
 5. Стратегічне розгортання Збройних сил України з початком пов-

номасштабного воєнного конфлікту. 
 6. Поділ процесу військового будівництва на етапи.
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Питання для самоконтролю 
 1. Назвіть функції та завдання воєнної організації держави. 
 2. Ефективність діяльності воєнної організації. 
 3. Стримування потенційного противника від подальшої реалізації 

ворожих намірів. 
 4. Організація і проведення оборонної операції на випадок воєнного 

конфлікту обмеженого масштабу. 
 5. Стратегічне розгортання Збройних сил України з початком пов-

номасштабного воєнного конфлікту. 
 6. Назвіть, як проводиться поділ процесу військового будівництва 

на етапи.

 Теми рефератів
 1. Функції та завдання воєнної організації держави. 
 2. Ефективність діяльності воєнної організації. 
 3. Стримування потенційного противника від подальшої реалізації 

ворожих намірів. 
 4. Організація і проведення оборонної операції на випадок воєнного 

конфлікту обмеженого масштабу. 
 5. Стратегічне розгортання Збройних сил України з початком пов-

номасштабного воєнного конфлікту. 
Література: основна [2–4; 6; 7; 10; 15; 19; 22; 31; 64];

 додаткова [5; 6; 8; 33; 45] 

Змістовий модуль ІІ. Захист Вітчизни як один із пріоритетних 
напрямів повсякденної діяльності військ

Тема 7. Сучасна роль військової сили в міжнародних 
відносинах

 1. Сучасна роль військової сили в міжнародних відносинах. 
 2. Війна і воєнний конфлікт. 
 3. Соціально-політичний аналіз внутрішнього воєнного конфлікту. 
 4. Аналіз чинників, що впливають на тривалість локальних війн і 

збройних конфліктів.
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Питання для самоконтролю 
 1. Назвіть, яка сучасна роль військової сили в міжнародних відно-

синах. 
 2. Що таке війна і воєнний конфлікт? 
 3. Соціально-політичний аналіз внутрішнього воєнного конфлікту. 
 4. Аналіз чинників, що впливають на тривалість локальних війн і 

збройних конфліктів.

 Теми рефератів
 1. Сучасна роль військової сили в міжнародних відносинах. 
 2. Соціально-політичний аналіз внутрішнього воєнного конфлікту. 
 3. Аналіз чинників, що впливають на тривалість локальних війн і 

збройних конфліктів.
Література: основна [8; 14; 33; 49; 77; 84];

 додаткова [6; 26; 39] 

Тема 8. Підготовка Збройних сил України до оборони

 1. Управлінська діяльність з підготовки Збройних сил до оборони. 
 2. Роль Міністерства оборони у підготовці Збройних сил України до 

оборони. 
 3. Роль Генерального штабу у підготовці Збройних сил України до 

оборони. 
 4. Призначення сил швидкого реагування. 
 5. Основні пріоритети у підготовці Збройних сил України до оборо-

ни. 
 6. Основні напрями підготовки Збройних сил України до оборони.

Питання для самоконтролю 
 1. Управлінська діяльність з підготовки Збройних сил до оборони. 
 2. Яка роль Міністерства оборони у підготовці Збройних сил Украї-

ни до оборони?
 3. Яка роль Генерального штабу у підготовці Збройних сил України 

до оборони? 
 4. Яке призначення сил швидкого реагування? 
 5. Назвіть основні пріоритети у підготовці Збройних сил України до 

оборони. 
 6. Назвіть основні напрями підготовки Збройних сил України до 

оборони.
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 Теми рефератів

 1. Управлінська діяльність з підготовки Збройних сил до оборони. 
 2. Роль Міністерства оборони у підготовці Збройних сил України до 

оборони. 
 3. Роль Генерального штабу у підготовці Збройних сил України до 

оборони. 
 4. Основні пріоритети у підготовці Збройних сил України до оборо-

ни. 
 5. Основні напрями підготовки Збройних сил України до оборони.

Література: основна [1–4; 43; 85; 93];
 додаткова [1–5; 8; 21] 

Тема 9. Воєнно-економічні аспекти воєнної безпеки України 

 1. Воєнно-економічні аспекти воєнної безпеки України. 
 2. Оборонний бюджет України. 
 3. Порівняльний аналіз фінансового забезпечення збройних сил де-

яких країн. 
 4. Військово-промисловий комплекс України у сучасних умовах. 
 5. Розробка нової військової техніки та озброєння. 
 6. Проблеми експорту озброєння.

Питання для самоконтролю 

 1. Назвіть воєнно-економічні аспекти воєнної безпеки України. 
 2. Оборонний бюджет України. 
 3. Зробіть порівняльний аналіз фінансового забезпечення збройних 

сил деяких країн. 
 4. Військово-промисловий комплекс України у сучасних умовах. 
 5. Розробка нової військової техніки та озброєння. 
 6. Назвіть проблеми експорту озброєння.

 Теми рефератів

 1. Воєнно-економічні аспекти воєнної безпеки України. 
 2. Порівняльний аналіз фінансового забезпечення збройних сил де-

яких країн. 
 3. Військово-промисловий комплекс України у сучасних умовах. 
 4. Розробка нової військової техніки та озброєння. 

Література основна [10; 21; 42; 52; 76; 87];
 додаткова [4; 5; 21; 35; 38; 42] 
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Тема 10. Участь України в миротворчих та гуманітарних 
операціях

 1. Миротворство як засіб вирішення міжнаціональних конфліктів. 
 2. Вплив транснаціональних факторів на світову безпеку. 
 3. Формування українського контингенту миротворчих сил Украї-

ни. 
 4. Правове забезпечення участі українських миротворців. 
 5. Проблематика миротворчої діяльності, її стан наприкінці  

ХХ століття. 
 6. Участь Збройних сил України у міжнародних миротворчих опе-

раціях як важлива складова зовнішньої політики. 
 7. Ставлення України до миротворчої діяльності на теренах СНД.

Питання для самоконтролю 
 1. Миротворство як засіб вирішення міжнаціональних конфліктів. 
 2. Який вплив транснаціональних факторів на світову безпеку? 
 3. Як проводиться формування українського контингенту миро-

творчих сил України? 
 4. Яке правове забезпечення участі українських миротворців? 
 5. Проблематика миротворчої діяльності, її стан наприкінці  

ХХ століття. 
 6. Участь Збройних сил України у міжнародних миротворчих опе-

раціях як важлива складова зовнішньої політики. 
 7. Яке ставлення України до миротворчої діяльності на теренах 

СНД?

 Теми рефератів
 1. Миротворство як засіб вирішення міжнаціональних конфліктів. 
 2. Вплив транснаціональних факторів на світову безпеку. 
 3. Формування українського контингенту миротворчих сил Украї-

ни. 
 4. Правове забезпечення участі українських миротворців. 
 5. Проблематика миротворчої діяльності, її стан наприкінці  

ХХ століття. 
 6. Участь Збройних сил України у міжнародних миротворчих опе-

раціях як важлива складова зовнішньої політики. 
 7. Ставлення України до миротворчої діяльності на теренах СНД.

Література: основна [24; 42; 52; 62; 69; 76];
 додаткова [15; 31; 45] 
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Тема 11. Воєнно-економічна стратегія: теорія і практика

 1. Воєнно-економічна стратегія. 
 2. Засади воєнної і воєнно-економічної безпеки, обороноздатності 

країни. 
 3. Головні напрями економічної стратегії України. 

Питання для самоконтролю 
 1. Яка воєнно-економічна стратегія держави? 
 2. Назвіть засади воєнної і воєнно-економічної безпеки, обороно-

здатності країни. 
 3. Які основні напрями економічної стратегії України. 

Теми рефератів
 1. Воєнно-економічна стратегія. 
 2. Засади воєнної і воєнно-економічної безпеки, обороноздатності 

країни. 
 3. Основні напрями економічної стратегії України. 

Література: основна [10; 21; 43; 85; 93];
додаткова [4; 5; 21; 37] 

Тема 12. Міжнародна ситуація та виклики безпеки 
для України

 1. Сучасна воєнно-політична ситуація довкола України. 
 2. Місце України в достатньо складній архітектурі Європи та її чин-

ники. 
 3. Вплив змін геополітичного характеру і широкого спектру загроз 

та ризиків на формування військово-політичної ситуації в Єв-
ропі. 

 4. Розвиток українсько-російських відносин. 
 5. Воєнна політика країн регіону, що оточують Україну. 

Питання для самоконтролю 
 1. Яка сучасна воєнно-політична ситуація довкола України? 
 2. Яке місце займає Україна в достатньо складній архітектурі Євро-

пи та її чинники? 
 3. Який вплив змін геополітичного характеру і широкого спектру 

загроз та ризиків на формування військово-політичної ситуації в 
Європі? 



16

 4. Розвиток українсько-російських відносин. 
 5. Воєнна політика країн регіону, що оточують Україну. 

Теми рефератів
 1. Сучасна воєнно-політична ситуація довкола України. 
 2. Місце України в достатньо складній архітектурі Європи та її чин-

ники. 
 3. Вплив змін геополітичного характеру і широкого спектру загроз 

та ризиків на формування військово-політичної ситуації в Єв-
ропі. 

 4. Воєнна політика країн регіону, що оточують Україну. 
Література: основна [9; 10; 25; 43; 85; 87; 93];

 додаткова [15; 20; 31; 36; 44] 

Тема 13. Внесок України у зміцнення міжнародної безпеки

 1. Контроль над озброєнням. 
 2. Договір між колишнім Радянським Союзом і Сполученими Шта-

тами Америки про обмеження систем протиракетної оборони 
(Договір з ПРО 1972 р.). 

 3. Договір між колишнім Радянським Союзом і Сполученими Шта-
тами Америки про ліквідацію їхніх ракет середньої та меншої 
дальності (Договір про РСМД 1987 р.). 

 4. Договір між колишнім Радянським Союзом і Сполученими Шта-
тами Америки про скорочення та обмеження стратегічних насту-
пальних озброєнь (Договір про СНО 1991 р.). 

 5. Угоди в галузі ядерної зброї. 

Питання для самоконтролю 
 1. Як здійснюється контроль над озброєнням? 
 2. Охарактеризуйте Договір між колишнім Радянським Союзом і 

Сполученими Штатами Америки про обмеження систем проти-
ракетної оборони (Договір з ПРО 1972 р.). 

 3. Охарактеризуйте Договір між колишнім Радянським Союзом і 
Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їхніх ракет се-
редньої та меншої дальності (Договір про РСМД 1987 р.). 

 4. Охарактеризуйте Договір між колишнім Радянським Союзом і 
Сполученими Штатами Америки про скорочення та обмеження 
стратегічних наступальних озброєнь (Договір про СНО 1991 р.). 

 5. Які Ви знаєте угоди в галузі ядерної зброї? 
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Теми рефератів

 1. Договір між колишнім Радянським Союзом і Сполученими Шта-
тами Америки про обмеження систем протиракетної оборони 
(Договір з ПРО 1972 р.). 

 2. Договір між колишнім Радянським Союзом і Сполученими Шта-
тами Америки про ліквідацію їхніх ракет середньої та меншої 
дальності (Договір про РСМД 1987 р.). 

 3. Договір між колишнім Радянським Союзом і Сполученими Шта-
тами Америки про скорочення та обмеження стратегічних насту-
пальних озброєнь (Договір про СНО 1991 р.). 

Література: основна [20; 21; 25; 33; 62; 87];
додаткова [6; 26; 37] 

Змістовий модуль ІІІ. Актуальні проблеми управління 
повсякденною діяльністю військ

Тема 14.  Проблеми визначення воєнно-політичного курсу 
України

 1. Виклики безпеки, що виходять із зовнішньополітичного оточен-
ня. 

 2. Проблема регіонального лідерства “Недостатня геополітична 
вага”. 

 3. Воєнно-політичний курс держави. 
 4. Позаблоковий статус України. 
 5. Стратегічне партнерство України у воєнно-політичній сфері. 
 6. Розширення сфери воєнно-політичного співробітництва України 

з іншими державами. 

Питання для самоконтролю 

 1. Назвіть виклики безпеки, що виходять із зовнішньополітичного 
оточення. 

 2. Яка існує проблема регіонального лідерства “Недостатня геополі-
тична вага”? 

 3. Розкрийте питання щодо воєнно-політичного курсу держави. 
 4. Позаблоковий статус України. 
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 5. Стратегічне партнерство України у воєнно-політичній сфері. 
 6. Розширення сфери воєнно-політичного співробітництва України 

з іншими державами. 

Теми рефератів
 1. Виклики безпеки, що виходять із зовнішньополітичного оточен-

ня. 
 2. Стратегічне партнерство України у воєнно-політичній сфері. 
 3. Розширення сфери воєнно-політичного співробітництва України 

з іншими державами. 
Література: основна [23; 33; 38; 62; 87];

 додаткова [7; 20; 35] 

Тема 15. Проблеми військово-технічного співробітництва та 
формування військово-технічної політики України 

 1. Державна програма розвитку озброєння та військової техніки 
(ОВТ). 

 2. Військово-технічне співробітництво з РФ. 
 3. Військово-технічне співробітництво з країнами НАТО. 
 4. Проблеми військово-технічного співробітництва. 
 5. Проблеми формування військово-технічної політики України. 
 6. Проблеми забезпечення воєнної безпеки України. 

Питання для самоконтролю 
 1. Охарактеризуйте Державну програму розвитку озброєння та вій-

ськової техніки (ОВТ). 
 2. Як здійснюється військово-технічне співробітництво з РФ? 
 3. Як здійснюється військово-технічне співробітництво з країнами 

НАТО? 
 4. Які проблеми військово-технічного співробітництва Ви знаєте? 
 5. Які проблеми формування військово-технічної політики України 

Ви знаєте? 
 6. Які проблеми забезпечення воєнної безпеки України Ви знаєте?

 Теми рефератів
 1. Державна програма розвитку озброєння та військової техніки 

(ОВТ). 
 2. Військово-технічне співробітництво з країнами РФ та НАТО. 
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 3. Проблеми військово-технічного співробітництва та формування 
військово-технічної політики України

Література: основна [30; 36; 37; 49; 62; 87];
 додаткова [7; 20; 35] 

Тема 16.  Проблеми військово-соціального управління: 
кадрова політика у Збройних силах України

 1. Кадрова політика як система управління людськими ресурсами. 
 2. Система прийомів, засобів, форм і методів кадрової політики. 
 3. Рівні органів військового управління та функції із забезпечення 

кадрової політики. 
 4. Комплектування особового складу та управління персоналом у 

Збройних силах України. 
 5. Стадії розвитку, професійна кар’єра військовослужбовців у про-

цесі професійної діяльності. 

Питання для самоконтролю 

 1. Кадрова політика як система управління людськими ресурсами. 
 2. Якою є система прийомів, засобів, форм і методів кадрової полі-

тики України у Збройних силах України? 
 3. Назвіть рівні органів військового управління та функції із забез-

печення кадрової політики. 
 4. Як здійснюється комплектування особового складу та управлін-

ня персоналом у Збройних силах України. 
 5. Назвіть стадії розвитку, професійної кар’єри військовослужбов-

ців у процесі професійної діяльності. 

Теми рефератів

 1. Система прийомів, засобів, форм і методів кадрової політики Ук-
раїни у Збройних силах України.

 2. Комплектування особового складу та управління персоналом у 
Збройних силах України. 

 3. Стадії розвитку, професійна кар’єра військовослужбовців у про-
цесі професійної діяльності. 

Література: основна [5; 11; 19; 30; 65; 72];
додаткова [1–3; 6; 20; 39] 
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Тема 17. Перспективи нейтральної політики для України — 
переваги та недоліки для безпеки держави 
та її розвитку 

 1. Переваги й недоліки політики нейтралітету для України. 
 2. Декларація “Про державний суверенітет України”. 
 3. Проблеми іноземної військовой присутності. 

Питання для самоконтролю 
 1. Назвіть переваги й недоліки політики нейтралітету для України. 
 2. Охарактеризуйте Декларацію “Про державний суверенітет Украї-

ни”. 
 3. Назвіть проблеми іноземної військовой присутності. 

Теми рефератів
 1. Переваги й недоліки політики нейтралітету для України. 
 2. Декларація “Про державний суверенітет України”. 
 3. Проблеми іноземної військовой присутності. 

Література: основна [26; 33; 38; 62; 87];
додаткова [15; 20; 31; 36; 45] 

Тема 18. Державний кордон України: еволюція воєнних загроз 
та їх вплив на національну безпеку України 

 1. Закони України “Про Прикордонні війська України”, “Про 
виключну (морську) економічну зону України”. 

 2. Державний кордон України. 
 3. Аналіз оперативної та криміногенної ситуації на державному кор-

доні України. 
 4. Перспективи розвитку прикордонних стосунків між Україною та 

іншими державами. 
 5. Пріоритетні напрями політики України щодо захисту державного 

кордону України. 
 6. Проблеми, що виникають через відсутність чітко визначених дер- 

жавним кордоном зон відповідальності. 

Питання для самоконтролю 
 1. Охарактеризуйте Закон України “Про Прикордонні війська Ук-

раїни”, “Про виключну (морську) економічну зону України”. 
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 2. Державний кордон України. 
 3. Проаналізуйте оперативну та криміногенну ситуацію на держав-

ному кордоні України. 
 4. Назвіть перспективи розвитку прикордонних стосунків між Ук-

раїною та іншими державами. 
 5. Назвіть пріоритетні напрями політики України щодо захисту дер- 

жавного кордону України. 
 6. Назвіть проблеми, що виникають через відсутність чітко визначе-

них державним кордоном зон відповідальності. 

Теми рефератів
 1. Аналіз оперативної та криміногенної ситуації на державному кор-

доні України. 
 2. Перспективи розвитку прикордонних відносин між Україною та 

іншими державами. 
 3. Пріоритетні напрями політики України щодо захисту державного 

кордону України. 
 4. Проблеми, що виникають через відсутність чітко визначених дер- 

жавним кордоном зон відповідальності. 
Література: основна [22; 34; 47; 59–61; 77; 78];

додаткова [4; 5; 12] 

Тема 19. Проблема вдосконалення цивільно-військових 
відносин та напрями її розв’язання

 1. Удосконалення управління цивільно-військовими відносинами.
 2. Впровадження демократичного цивільного контролю над сило-

вими структурами. 
 3. Удосконалення державного та громадського нагляду за процесом 

функціонування та розвитку військових формувань. 
 4. Забезпечення життєдіяльності військової сфери виключно у ме-

жах чинного законодавства. 
 5. Підготовка висококваліфікованих цивільних управлінців для 

військової сфери. 

Питання для самоконтролю 
 1. Розкрийте питання удосконалення управління цивільно-військо-

вими відносинами в Україні.
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 2. Як здійснюється впровадження демократичного цивільного кон-
тролю над силовими структурами? 

 3. Удосконалення державного та громадського нагляду за процесом 
функціонування та розвитку військових формувань. 

 4. Забезпечення життєдіяльності військової сфери виключно у ме-
жах чинного законодавства. 

 5. Як здійснюється підготовка висококваліфікованих цивільних уп-
равлінців для військової сфери. 

Теми рефератів

 1. Удосконалення управління цивільно-військовими відносинами в 
Україні.

 2. Впровадження демократичного цивільного контролю над сило-
вими структурами. 

 3. Удосконалення державного та громадського нагляду за процесом 
функціонування та розвитку військових формувань. 

 4. Забезпечення життєдіяльності військової сфери виключно у ме-
жах чинного законодавства. 

 5. Підготовка висококваліфікованих цивільних управлінців для 
військової сфери. 

Література: основна [21; 33; 38; 62; 87];
додаткова [4–6; 22; 35] 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 ТА РЕФЕРАТІВ

Виконання контрольної роботи є складовою навчального процесу, 
активною формою самостійної роботи студентів.

Під час виконання контрольної роботи студенти закріплюють 
теоретичні знання з дисципліни “Основи управління повсякденною 
діяльністю військ”, набувають навичок розв’язання практичних за-
дач.

Контрольна робота повинна відображати окремі теоретико-прак-
тичні проблеми з відповідної дисципліни і виконуватися студентом 
після вибору ним теми (завдання). Виходячи зі специфічних особ-
ливостей навчальних дисциплін контрольна робота виконується у 
формі реферату або контрольного завдання (в якому розв’язується 
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конкретна аналітична ситуація). В окремих випадках поєднуються 
вказані дві форми контрольної роботи.

Контрольна робота у формі завдання з відповідної навчальної 
дисципліни є логічно сформульованим і поставленим у проблемно-
му плані конкретним науковим завданням, що виражається в пошуку 
можливих варіантів і шляхів його розв’язання.

Незважаючи на різноманітність контрольних завдань, обумовле-
них специфікою відповідних навчальних дисциплін, алгоритм їх ви-
конання передбачає:

1) уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи 
над ним;

2) виявлення тенденцій розвитку процесів, що висвітлюються, їх 
теоретичне обгрунтування та оцінка;

3) виконання конкретного завдання (власний варіант), його пояс-
нення та інтерпретація;

4) формулювання заключних висновків з прогнозом розвитку 
процесу (явища) в перспективі.

Контрольну роботу виконують студенти самостійно. Вона повин-
на бути викладена логічно та технічно правильно оформлена, напи-
сана чітким і розбірливим почерком, допускається також друкований 
або комп’ютерний її варіант. На кожній сторінці повинні бути поля, 
сторінки мають бути пронумеровані. Обсяг контрольної роботи у 
формі реферату не повинен перевищувати 12–18 сторінок, а у формі 
контрольного завдання — 3–5 сторінок. Наприкінці роботи вміщуєть-
ся список використаних літературних джерел, ставиться підпис сту-
дента і дата виконання.

Виконана робота повинна бути відправлена до Академії, її інсти-
тутів чи деканатів не пізніше ніж за місяць до початку сесії. Контроль-
на робота рецензується викладачем та оцінюється ним, як правило, за 
п’ятибальною шкалою. При отриманні негативної оцінки робота ра-
зом з рецензією повертається студенту на доопрацювання, після чого 
з урахуванням зауважень передається для повторної перевірки разом 
з рецензією. Якщо контрольна робота виконана без дотримання реко-
мендацій або неповністю, вона повертається студенту без перевірки 
на доопрацювання.
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Виклад змісту контрольної роботи
Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викла-

дається відповідно до складеного плану контрольної роботи, кожний 
розділ починається з нової сторінки.

Сторінки нумеруються у правому верхньому куті. Таблиці, схеми, 
рисунки повинні мати назву. На конкретні дані з першоджерел роб-
ляться посилання.

Із додержанням перелічених вимог контрольна робота подається 
на факультет заочної (дистанційної) форми навчання Міжрегіональ-
ної Академії управління персоналом у термін, визначений графіком.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Збройні сили України як основна військова організація держави.
 2. Військові кадри Збройних сил України та їх підготовка. 
 3. Організація управління виховною роботою у Збройних силах Ук-

раїни.
 4. Нормативно-правові акти з правового регулювання сучасних Зб-

ройних сил України. 
 5. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їх сі-

мей та працівників Збройних сил України. 
 6. Обмеження політичної діяльності у Збройних силах України. 
 7. Державна Програма переходу Збройних сил України до комплек-

тування військовослужбовцями, які проходять службу за конт-
рактом. 

 8. Реформування існуючої системи комплектування військових 
частин, військових навчальних закладів, установ. 

 9. Удосконалення системи військово-патріотичного виховання осо-
бового складу. 

 10. Створення нової структури військового резерву людських ре-
сурсів. 

 11. Удосконалення системи соціального захисту військовослужбов-
ців і членів їх сімей. 

 12. Реформування місцевих органів військового управління. 
 13. Здійснення належного правового та наукового забезпечення ви-

конання заходів із переходу Збройних сил України до комплекту-
вання військовослужбовцями контрактної служби.
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 14. Стримування потенційного супротивника від подальшої реаліза-
ції ворожих намірів. 

 15. Організація і проведення оборонної операції на випадок воєнного 
конфлікту обмеженого масштабу. 

 16. Стратегічне розгортання Збройних сил України з початком пов-
номасштабного воєнного конфлікту. 

 17. Сучасна роль військової сили в міжнародних відносинах. 
 18. Соціально-політичний аналіз внутрішнього воєнного конфлікту. 
 19. Аналіз чинників, що впливають на тривалість локальних війн і 

збройних конфліктів.
 20. Управлінська діяльність збройними силами з підготовки їх до 

оборони. 
 21. Роль Міністерства оборони у підготовці Збройних сил України до 

оборони. 
 22. Роль Генерального штабу у підготовці Збройних сил України до 

оборони. 
 23. Основні пріоритети у підготовці Збройних сил України до оборо-

ни. 
 24. Основні напрями підготовки Збройних сил України до оборони.
 25. Воєнно-економічні аспекти воєнної безпеки України. 
 26. Порівняльний аналіз фінансового забезпечення ЗС деяких країн. 
 27. Військово-промисловий комплекс України у сучасних умовах. 
 28. Розробка нової військової техніки та озброєння. 
 29. Миротворство як засіб розв’язання міжнаціональних конфліктів. 
 30. Вплив транснаціональних факторів на світову безпеку. 
 31. Формування українського контингенту миротворчих сил Украї-

ни. 
 32. Правове забезпечення участі українських миротворців. 
 33. Проблематика миротворчої діяльності, її стан наприкінці ХХ 

сторіччя. 
 34. Участь Збройних сил України у міжнародних миротворчих опе-

раціях як важлива складова зовнішньої політики. 
 35. Ставлення України до миротворчої діяльності на теренах СНД.
 36. Засади воєнної і воєнно-економічної безпеки, обороноздатності 

країни. 
 37. Міжнародна ситуація та виклики безпеки для України.
 38. Сучасна воєнно-політична ситуація довкола України. 
 39. Місце України в достатньо складній архітектурі Європи та її чин-

ники. 
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 40. Вплив змін геополітичного характеру і виникнення широкого 
спектру загроз та ризиків на формування воєнно-політичної си-
туації в Європі. 

 41. Виклики безпеки, що виходять із зовнішньополітичного оточен-
ня. 

 42. Проблема регіонального лідерства “Недостатня геополітична 
вага”. 

 43. Стратегічне партнерство України у воєнно-політичній сфері. 
 44. Розширення сфери воєнно-політичного співробітництва України 

з іншими державами. 
 45. Державна програма розвитку озброєння та військової техніки 

(ОВТ). 
 46. Проблеми військово-технічного співробітництва. 
 47. Проблеми формування військово-технічної політики України. 
 48. Проблеми забезпечення воєнної безпеки України. 
 49. Кадрова політика як система управління людськими ресурсами. 
 50. Система прийомів, засобів, форм і методів кадрової політики. 
 51. Рівні органів військового управління та функції щодо забезпе-

чення кадрової політики. 
 52. Комплектування особового складу та управління персоналом Зб-

ройних сил України. 
 53. Стадії розвитку, професійна кар’єра військовослужбовців у про-

цесі своєї професійної діяльності. 
 54. Переваги й недоліки політики нейтралітету для України. 
 55. Аналіз оперативної та криміногенної ситуації на державному кор-

доні України. 
 56. Перспективи розвитку прикордонних стосунків між Україною та 

іншими державами. 
 57. Пріоритетні напрями політики України щодо захисту державного 

кордону України. 
 58. Проблеми, що виникають через відсутність чітко визначених дер- 

жавним кордоном зон відповідальності. 
 59. Впровадження демократичного цивільного контролю над сило-

вими структурами. 
 60. Удосконалення державного та громадського нагляду за процесом 

функціонування та розвитку військових формувань. 
 61. Забезпечення життєдіяльності військової сфери виключно у ме-

жах чинного законодавства. 
 62. Підготовка висококваліфікованих цивільних управлінців для 

військової сфери. 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Активна самостійна робота студентів можлива лише за наявності 
серйозної та стійкої мотивації. Найпотужніший мотивуючий фак-
тор — підготовка до подальшої ефективної професійної діяльності. 
Активізують самостійну роботу також такі фактори:

1. Корисність роботи, що виконується.
2. Участь студентів у творчій діяльності.
3. Інтенсивна педагогіка, що передбачає застосування у навчаль-

ному процесі активних методів навчання.
4. Використання мотивуючих факторів контролю знань (накопи-

чувальна система оцінювання знань, рейтинг).
5. Індивідуалізація завдань, які виконуються в аудиторії та у поза- 

аудиторний час, постійне їх оновлення.
6. Особистість викладача. Викладач має бути прикладом для сту-

дента як професіонал і творча особистість.
Основне завдання організації самостійної роботи студентів — нав-

чити студентів свідомо та самостійно працювати спочатку з навчаль-
ним матеріалом, а потім з науковою інформацією. Закласти основи 
самоорганізації та самовиховання, сформувати уміння та навички 
постійно підвищувати свою кваліфікацію.

При вивченні дисципліни організація самостійної роботи студен-
тів являє собою єдність трьох взаємопов’язаних форм:

1. Аудиторна самостійна робота.
2. Позааудиторна пошуково-аналітична робота. 
3. Творча наукова робота.
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