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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Вивчення
навчальних
дисциплін
“Інформаційно-аналітичне
забезпечення міжнародного військового співробітництва”,“Актуальні
аспекти міжнародного військового співробітництва України з країнами
СНД”, “Міжнародна та європейська безпека”, “Україна в світовій політиці”,
які виносяться на комплексний державний екзамен має за мету опанування
майбутніми офіцерами теоретичними знаннями та практичними навичками у
галузі міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та
Збройних Сил України відповідно до кваліфікації офіцера військового
управління тактичного рівня та готовністю до виконання функціональних
обов’язків в умовах сучасного бою; застосування різних прийомів та способів
передачі інформації на основі закономірностей процесу перекладу і
положень мовознавства та теорії комунікації.
В результаті вивчення навчальних дисциплін “Інформаційноаналітичне забезпечення міжнародного військового співробітництва”,
“Актуальні аспекти міжнародного військового співробітництва України з
кранами СНД”, “Міжнародна та європейська безпека”, “Україна в світовій
політиці” курсанти повинні
знати:
- основні закономірності і особливості міжнародного військового
співробітництва в сучасних умовах;
- історію становлення і розвитку міжнародних організацій, воєннополітичних блоків, міжнародного військового співробітництва;
- основні напрями і завдання зовнішньої політики України;
- організаційну структуру ООН та інших міжнародних організацій, які
функціонально забезпечують підтримання миру та безпеки;
- основні нормативно-правові акти України та відомчі керівні
документи з питань євроатлантичної інтеграції;
- організаційну структуру НАТО. Завдання основних структурних
підрозділів воєнної складової Альянсу;
- вимоги військово-політичного керівництва України до організації і
здійснення міжнародного військового співробітництва;
- основні виклики міжнародній безпеці;
- сутнісні складові міжнародної безпеки;
- основні складові боротьби з міжнародним тероризмом;
- завдання командирів і штабів Збройних сил України щодо участі в
організації і веденні міжнародного військового співробітництва;
- основні форми і способи міжнародного військового співробітництва;
- функціональні обов’язки при проходженні військової служби в
структурах міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони
і Збройних Сил України;
- порядок розробки, погодження та подання на розгляд проектів Указів
Президента України, законів України, постанов Кабінету Міністрів України,
наказів і директив Міністра оборони України та начальника Генерального
штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України.
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уміти:
- застосовувати на практиці вимоги керівних документів щодо
підготовки та ведення міжнародного співробітництва;
- вести роботу щодо збору, обробки та аналізу інформації із
застосуванням комп’ютерних систем;
- оформляти документи згідно вимогами штабної культури та
нормативів службового діловодства;
- застосовувати технології організації і здійснення міжнародного
військового співробітництва;
- користуватися
технічними
засобами
навчання,
довідковою
літературою;
- організовувати та проводити військово-наукову та виховну роботу.
ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
навчальної
дисципліни
“ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МІЖНАРОДНОГО
ВІЙСЬКОВОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА”
Зміст програми навчальної дисципліни “Інформаційно-аналітичне
забезпечення міжнародного військового співробітництва” становить сутність
інформаційної діяльності, що складається з інформаційної та інформаційноаналітичної роботи, функції та алгоритми інформаційно-аналітичного
забезпечення міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та
Збройних Сил України.
Теоретичні
основи
дисципліни
складають
базові
знання:
категоріального апарату міжнародних відносин і міжнародних організацій:
інформація, міжнародна інформація, інформаційна діяльність, інформаційна
робота,
інформаційно-аналітична
робота,
інформаційно-аналітичне
забезпечення, документознавство.
Тема 1. Теоретико-методологічні засади інформаційної та
інформаційно-аналітичної роботи.
Теоретичні погляди на сутність інформації, інформаційної діяльності,
інформаційної та інформаційно-аналітичної роботи.
Предмет та завдання навчальної дисципліни “Інформаційно-аналітичне
забезпечення міжнародного військового співробітництва”. Інформація, її
визначення, властивості та якості. Основні положення Закону України “Про
інформацію” та їх врахування у практиці інформаційної діяльності у
Збройних Силах України. Інформаційна діяльність, її основні складові.
Інформаційний та аналітичний рівні інформаційної діяльності.
Місце інформаційної роботи в практиці інформаційно-аналітичного
забезпечення міжнародного військового співробітництва.
Інформаційна-аналітична робота, її місце у діяльності особового складу
органів міжнародного військового співробітництва.
Критерії оцінки інформаційних та інформаційно-аналітичних
продуктів. Інформаційне суспільство. Роль та місце інформаційних
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технологій у сучасному суспільстві. Інформаційні системи, їх основні типи та
процеси в них. Інформаційні системи у практиці військового управління та
міжнародного військового співробітництва. Загальні принципи зберігання
інформації. Бази та банки даних, системи управління ними, зберігання та
обробки інформації в них. Інформаційні технології, їх види, складові та
інструментарій обробки даних.
Методика обробки інформації. Робота з першоджерелами інформації:
збір, узагальнення, систематизація, визначення якісних характеристик.
Використання відкритих джерел інформації про країни-партнери, їх Збройні
Сили та потенціал двостороннього співробітництва.
Методи первинного аналізу. Підготовка інформаційної довідки про
зарубіжну країну, її державне та військове керівництво. Формування баз
даних відомчої інформаційної системи. Розробка моделі бази даних відділу
та управління органу міжнародного військового співробітництва. Виявлення
та усунення суперечливої інформації. Порівняння різних джерел. Виявлення
дезінформації.
Тема 2. Методика роботи з інформацією в практиці інформаційноаналітичного забезпечення міжнародного військового співробітництва.
Види інформації та її джерела в інформаційно-аналітичному
забезпеченні міжнародного військового співробітництва.
Розвідувальна та інша інформація про іноземні держави та їх збройні
сили. Актуальна інформація для здійснення ефективного міжнародного
співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України.
Планування роботи з інформацією. Пошук інформації, визначення
релевантності, валідності та інших якостей.
Методика вивчення документів у практиці інформаційно-аналітичного
забезпечення міжнародного військового співробітництва.
Особливості документальних джерел у системі міжнародного
військового співробітництва. Техніка вивчення документів. Фіксація
інформації, її документування.
Вивчення, аналіз та прогнозування військово-політичної обстановки з
використанням методів прогнозування та моделювання у практиці
інформаційно-аналітичного забезпечення.
Сутність, функції і роль аналізу військово-політичної обстановки.
Методи прогнозування та моделювання у практиці інформаційноаналітичного забезпечення міжнародного співробітництва Міністерства
оборони України та Збройних Сил України.
Сутність зміст та принципи інформаційно-аналітичної роботи в
Збройних Силах України. Процес інформаційно-аналітичної роботи, його
етапи та засоби. Основні вимоги до інформаційно-аналітичної роботи.
Творчість у процесі інформаційно-аналітичної роботи. Стадії процесу
творчого мислення та методи підвищення його ефективності.
Методи досліджень у інформаційно-аналітичній роботі та практиці
інформаційно-аналітичного
забезпечення
міжнародного
військового
співробітництва.
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Структура та зміст етапів дослідницького процесу. Загальні та
спеціальні методи наукових досліджень в інформаційно-аналітичній роботі
та практиці інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародного
військового співробітництва.
Методологічні основи передбачення та прогнозування в інформаційноаналітичній роботі. Сутність, принципи, та фактори передбачення. Сутність
прогнозування, його етапи та методи застосування. Непередбачувані ситуації
та попередження в інформаційно-аналітичній роботі.
Методика вивчення та аналізу стану збройних сил іноземних держав, їх
розвитку та реформування, інтегрованості у системах колективної безпеки,
участі в миротворчій діяльності та операціях.
Тема 3. Аналітично-синтетична обробка інформації в інформаційноаналітичній роботі та практиці інформаційно-аналітичного забезпечення
міжнародного військового співробітництва
Аналітично-синтетична обробка вхідних документів.
Опис, індексування, узагальнення та аналітична обробка вхідних
документів.
Класичні методи аналізу змісту документів: журналістський,
біографічний, історичний.
Контент-аналіз як формалізований метод аналізу змісту документів.
Підготовка та використання вихідних інформаційно-довідкових та
інформаційно-аналітичних документів у практиці діяльності органів
міжнародного співробітництва.
Технологія вивчення, обробки та аналізу матеріалів друкованих та
електронних засобів масової інформації іноземних держав, матеріалів
самітів, міжнародних симпозіумів, конференцій, семінарів з проблематики
міжнародної
безпеки
актуальних
для
інформаційно-аналітичного
забезпечення
міжнародного-військового
співробітництва.
Методика
інформаційно-аналітичного дослідження.
Сутність, принципи та застосування системного аналізу при
дослідженні проблем міжнародної безпеки
Класифікація систем та характеристика ефективної системи.
Елементи, етапи та процедури процесу системного аналізу в
інформаційно-аналітичній роботі та практиці інформаційно-аналітичного
забезпечення міжнародного військового співробітництва.
Моделювання розвитку воєнно-політичної обстановки та міжнародної
кооперації у сфері національної безпеки та оборони.
Тема 4. Діяльність органів міжнародного співробітництва щодо
інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародного співробітництва
Міністерства оборони та Збройних Сил України.
Загальна система інформаційно-аналітичного забезпечення МВС,
підготовки та здійснення міжнародних операцій з підтримання миру і
безпеки.
Основні вимоги нормативно-правових документів щодо здійснення
інформаційно-аналітичного забезпечення міжнарожного співробітництва
Міністерства оборони України та Збройних Сил України.
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Опрацювання інформаційно-довідкових та інформаційно-аналітичних
документів під час організації та проведення заходів міжнародного
співробітництва.
Використання звітніх документів та інформації про реалізацію
досягнутих домовленостей та інші результати заходів міжнародного
співробітництва для вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення
МВС.
Інформаційно-аналітичне забезпечення підготовки національних
контингентів та персоналу до миротворчої діяльності.
Інформаційно-аналітичне забезпечення під час міжнародних операцій з
підтримання миру і безпеки, підготовка матеріалів для партнерів та структур
країн перебування.
2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
навчальної дисципліни “АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО
ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СНД”
Зміст програми навчальної дисципліни “Актуальні аспекти
міжнародного військового співробітництва України з країнами СНД”
становлять основні напрями, стан, особливості та перспективи
двостороннього співробітництва в оборонній та військовій сферах між
Україною та країнами-учасницями Співдружності незалежних держав,
Збройних сил України та країн-партнерів.
Теоретичне підґрунтя навчальної дисципліни становлять принципи і
категорії міжнародного співробітництва у військовій сфері; законодавчі акти
нормативно-правові документи щодо співробітництва у військовій сфері.
Тема 1. Безпекове середовище на теренах Співдружності незалежних
держав та основи взаємодії країн-учасниць СНГ в оборонній сфері.
Фактори, що зумовлюють перспективи взаємодії України з учасниками
СНД у сфері безпеки та оборони, двостороннього та регіонального
співробітництва збройних сил.
Виклики та загрози національній безпеці України та держав СНГ:
загальні та специфічні.
Підходи країн-учасниць СНГ до трансформації оборонної сфери та
збройних сил: аналогічність та розбіжності.
Проблеми модернізації збройних сил країн-членів СНД та позиції
України на ринку озброєнь та бойової техніки СНД.
Перспективи регіонального лідерства України у воєнно-політичній,
воєнно-економічній та військово-технічній сферах. Стан двостороннього
співробітництва в оборонній та військовій сферах з Молдовою, Грузією та
Азербайджаном.
ГУАМ. Підстави уроки створення та функціонування регіонального
об’єднання. Багатостороннє воєнно-політичне та військове співробітництво в
рамках ГУАМ.
Стан та перспективи з оборонним та військовим відомствами
Республіки Молдова та Республіки Азербайджан.
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Особливості взаємин Грузії з СНД. Стан та перспективи з оборонним
та військовим відомствами Грузії.
Проблеми розв’язання заморожених конфліктів на території
колишнього СРСР, взаємодії оборонних відомств та збройних сил країн СНД
у забезпеченні миру та безпеки на теренах колишнього СРСР та миротворчій
діяльності. Аспекти подолання міждержавних та внутрідержавних протиріч
та збройного протистояння. Участь збройних сил країн СНД у миротворчій
діяльності на теренах колишнього СРСР.
Співробітництво Міністерства оборони України та Збройних Сил
України з оборонними та військовими відомствами країн СНД з миротворчих
питань. Спільна участь в операціях з підтримання миру і безпеки на теренах
колишнього СРСР та інших регіонах світу.
Тема 2. Взаємини України в оборонній сфері та міжнародне військове
співробітництво з країнами СНД, що входять до Організації Договору про
колективну безпеку та середньоазіатськими країнами СНД.
Організація Договору про колективну безпеку і Україна: перспективи
співробітництва. Геополітична боротьба провідних сил світу за вплив та
контроль над регіонами колишнього СРСР. Історично-цивілізаційні підстави
утворення воєнно-політичного союзу та національні інтереси в сфері безпеки
та оборони держав-членів ОДКБ. Загальні загрози та виклики.
Участь збройних сил держав-членів ОДКБ в спільному захисті
кордонів, антитерористичній діяльності, боротьбі з сепаратизмом та
транснаціональною злочинністю. Стан та перспективи співробітництва
України та її Збройних Сил з ОДКБ, Об’єднанним штабом та Колективними
силами оперативного реагування ОДКБ.
Історія, стан та перспективи воєнно-політичного, військового та
співробітництва з оборонним відомством та Збройними силами Російської
Федерації. Нормативно-правові засади та етапи становлення стратегічного
партнерства України та Російської Федерації в оборонній сфері. Основні
воєнно-політичні заходи та перспективи розвитку відносин оборонних
відомств двох країн.
Відносини України та Російської Федерації навколо Криму та
базування Чорноморського флоту. Співробітництво Військово-Морських Сил
України та Чорноморського флоту ВМС Російської Федерації. Участь у
двосторонніх та багатонаціональних навчаннях, безпекових ініціативах та
операціях.
Стан та перспективи українсько-російського військово-технічного
співробітництва, його історичне та воєнно-економічне підґрунтя.
Перспективи збереження та розвитку воєнно-економічної кооперації.
Порівняльна характеристика позицій України та Росії на ринках озброєння та
військової техніки. Перспективи кооперації у виробництві та експорті
озброєння, подолання негативних наслідків конкуренції.
Стан та перспективи співробітництва оборонних відомств та збройних
сил України та Росії щодо переозброєння, технічного обслуговування та
сприяння модернізації існуючих та розробки нових зразків озброєння та
військової техніки.
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Історія, стан та перспективи воєнно-політичного, військового та
воєнно-технічного співробітництва з оборонним відомством та Збройними
силами Республіки Білорусь.
Історія, стан та перспективи воєнно-політичного співробітництва з
Міністерством оборони Республіки Білорусь. Побратимські відносини
військових угрупувань двох країн.
Історія, стан та перспективи воєнно-політичного, військового та
співробітництва з оборонним відомством та збройними силами інших
держав-членів ОДКБ (Вірменії, Казахстану, Киргизстану,Таджикистану) та
позаблокових
середньоазійських країн-членів СНД (Узбекистану та
Туркменістану).
3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
навчальної дисципліни “УКРАЇНА В СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ”
Зміст навчальної дисципліни “УКРАЇНА В СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ”
становить розкриття тенденцій та механізмів формування та реалізації
зовнішньої політики України на сучасному етапі, а також визначення місця
та ролі України в сучасній світовій політиці, дослідження потенціалу для
реалізації зовнішньополітичних завдань в сучасній системі міжнародних
відносин.
Теоретичну основу навчальної дисципліни становлять концепції
«стратегічного партнерства», «багатовекторності», «нейтралітету» та
«позаблоковості», «рівновіддаленості», «рівнонаближеності», «Великої
Європи», «євроатлантичної інтеграції», «євразійської інтеграції» в зовнішній
політиці України.
Тема 1. Тенденції світової політики та місце України в ній.
Регіональні та глобальні тенденції міжнародних відносин.
Геополітичне середовище та фактори формування зовнішньополітичної
стратегії України. Національні інтереси України (зовнішній аспект).
Нормативно-правова база зовнішньополітичної діяльності УРСР.
Механізм формування й реалізації зовнішньої політики України.
Тема 2. Відносини України з Російською Федерацією та політика
України щодо пострадянського простору.
Відносини України з Російською Федерацією та політика України щодо
пострадянського простору. Роль і місце України і Росії в
зовнішньополітичних стратегіях цих країн. Співвідношення інтересів
України та Росії щодо одна одної.
Політична складова взаємодії України та Росії (співвідношення
регіональних політик України та РФ, підходи України та РФ до
інтеграційних процесів в Європі та на пострадянському просторі, проблема
перебування ЧФ РФ на території України, проблема делімітації і демаркації
кордонів в українсько-російських відносинах тощо).
Економічна взаємодія України та Росії. Інтереси України щодо
співробітництва на пострадянському просторі. Участь України в
інтеграційних проектах на пострадянському просторі (СНД, ЄврАзЕС, ЄЕП,
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ОДКБ, ГУАМ, ОДЕР-ГУАМ). Пріоритетні двосторонні відносини України з
країнами пострадянського простору.
Тема 3. Європейська політика України та українсько-американські
відносини.
Україна в стратегії ЄС. Інтереси України щодо ЄС. Нормативноправова база взаємин України та ЄС. Основні напрямки взаємодії України та
ЄС. Економічні взаємини України та ЄС та окремими країнами Європи.
Інтереси США щодо України. Інтереси України щодо США. Етапи
відносин України та США. Основні напрямки та перспективи співпраці
України та США. Економічна взаємодія України та США, фактори, що
сприяють та перешкоджають ефективній співпраці.
Перспективні проекти співробітництва України із ЄС та США, умови
налагодження ефективної співпраці.
Тема 4. Проблеми безпеки та роззброєння у зовнішній політиці
України.
Основні проблеми безпеки України (зовнішній аспект) та механізми її
гарантування. Підходи України щодо реформування сучасної системи
європейської безпеки. Відносини Україна – НАТО. Безпекова взаємодія
України та ЄС. Відносини Україна – ОБСЄ (процес Корфу).
Питання звичайних озброєнь в зовнішній політиці України (ДЗЗСЄ,
роззброєння). Потенціал України у військово-технічному співробітництві та
торгівлі озброєннями.
Миротворча діяльність України.
Тема 5. Енергетична проблематика в зовнішній політиці України.
Енергетична проблематика в зовнішній політиці України. Інтереси
України в сфері енергетичної безпеки. Особливості взаємодії в газовому
трикутнику ЄС – Росія – Україна. Участь України в регіональних
енергетичних проектах РФ та ЄС. Ядерна складова енергетичної взаємодії
України. Участь України в проектах транспортування та постачання нафти.
Проекти постачання та виробництва ядерного палива, участь України в них.
Тема 6. Місце України в авіаційному та космічному співробітництві в
Європі та світі.
Аналіз основних гравців в авіаційній та космічній сфері в Європі та
світі. Потенціал України авіаційній та космічній галузі. Основні проекти
міжнародної співпраці України в авіаційній та космічній галузях.
Тема 7. Місце України на світових та регіональних ринках в галузі
металургії, сільського господарства, легкої промисловості, в сфері злиття та
поглинань, на фінансових ринках.
Місце України на металургійному ринку світу. Особливості участі
України в проектах в галузі легкої промисловості. Україна на світовому
аграрному ринку. Проблематика взаємодії України із світовими фінансовими
структурами. Україна в сфері злиття та поглинань на світових та
регіональних фінансових ринках.
Тема 8. Основні економічні та бізнесові проекти України в регіонах
Центральної та Східної Європи, Чорноморського регіону.
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Концепція «регіонального лідерства» в зовнішній політиці України.
Ініціативи України щодо регіональної інтеграції в ЦСЄ, Чорноморському
регіоні. Участь України у діяльності ОЧЕС. Основні форми взаємодії з
країнами Балкан. Дунайська проблема в зовнішній політиці України.
Місце країн ЦСЄ в європейській політиці України. Українсько-польські
відносини. Українсько-румунські відносини. Українсько-турецькі відносини.
Перспективі проекти для України в ЦСЄ, Чорноморському,
Чорноморсько-Каспійському регіоні.
Тема 9. Існуючи та потенційні проекти України в Азії, Африці та
Латинській Америці.
Інтереси України щодо країн Азії, Африки та Латинської Америки.
Пріоритетні напрямки взаємин України в Азії (Китай, Японія, Індія тощо).
Позиція України щодо близькосхідного врегулювання, іранського та
афганського питань в сучасних міжнародних відносинах. Взаємини України з
країнами Близького Сходу та Перської затоки. Пріоритетні напрямки
взаємодії України з країнами Африки. Пріоритетні напрямки взаємодії
України з країнами Латинської Америки.
4. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
навчальної дисципліни “МІЖНАРОДНА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА
БЕЗПЕКА”
Зміст навчальної дисципліни “Міжнародна та європейська безпека”
полягає у вивченні сутності та змісту міжнародної безпеки, ролі і місця
України в системі гарантування безпеки.
Теоретичну основу навчальної дисципліни становлять поняття
“міжнародна безпека”, концепції Вестфальського миру, ялтинськопостдамської системи міжнародної безпеки, місце НАТО в гарантуванні
міжнародної безпеки в сучасних умовах.
Тема 1. Еволюція формування системи міжнародної безпеки
Поняття “міжнародна безпека”, різні підходи до її сутності.
“Вестфальський мир” та зародження первісних обрисів європейської безпеки.
Версальсько-Вашингтонська система міжнародної безпеки. Особливості та
стрижневі елементи ялтинсько-потсдамської системи міжнародної безпеки.
Тема 2. Теоретичні засади міжнародної безпеки у новітній час
Руйнація Ялтинсько-Потсдамської системи МВ на межі 80-90-х рр. ХХ
ст. Поняття кооперативної безпеки. Акцентуалзізація “людського виміру” у
міжнародній безпеці. “Людська безпека” Концепція “демократичного світу”
у міжнародній безпеці.
Тема 3. Стратегічний зміст доктрини “розширення” в сучасних
геополітичних умовах.
“Три хвилі” розширення НАТО 1999-2009: компаративний аналіз
американських та європейських інтересів. Стратегічні плани США після
фактичного завершення розширення НАТО на Схід.
Тема 4. Особливості боротьби з міжнародним тероризмом на початку
ХХІ століття.
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Спроби теоретичного визначення поняття “міжнародний тероризм”.
Рушійні сили “міжнародного тероризму” на межі ХХ-ХХІ століть. Попередні
підсумки діяльності міжнародної “антитерористичної коаліції”.
Тема 5. Діяльність ОБСЄ та проблема її вдосконалення
Механізми втілення кооперативної безпеки. ОБСЄ як головний
інструмент
реалізації
концепції
кооперативної
безпеки.
Шляхи
удосконалення та розвитку заходів зміцнення довіри і безпеки наприкінці ХХ
– поч. ХХІ ст. “Проблемні” питання у діяльності ОБСЄ на сучасному етапі.
Тема 6. Неконтрольована міграція як один з нових викликів
міжнародній та європейській безпеці.
Причини та динаміка сучасних міграційних потоків. Регіональні
особливості міграції. Досвід регулювання міграційних процесів у провідних
європейських країнах. Проблема нелегальної міграції у контексті
національної безпеки України.
Тема 7. Питання війни та миру в сучасних історичних умовах
Проблема війни та миру як ключова проблема МВ. Різні підходи до
визначення категорії “війна”. Особливості “холодної війни” у ХХ ст. з точки
зору її цілей, завдань, засобів ведення тощо. Новий вимір війни та миру в
умовах глобалізації.
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