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Про проведення пілотного проєкту 

курсів лідерства офіцерського складу 

тактичного рівня  

 

 

Відповідно до частини першої статей 20 та 25 Закону України “Про 

військовий обов’язок і військову службу”, пунктів 162, 163 Положення про 

проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах 

України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня         

2008 року № 1153/2008 (зі змінами), з метою впровадження в освітній 

процес передових методик підготовки персоналу збройних сил держав – 

членів НАТО н а к а з у ю: 

 

 

1. З 01 вересня 2020 року розпочати проведення пілотного проєкту 

курсів підготовки для проходження військової служби на посадах осіб 

офіцерського складу (курсів лідерства офіцерського складу тактичного 

рівня) з громадянами України, які мають ступінь вищої освіти не нижче 

“бакалавр” і за станом здоров’я придатні до проходження військової 

служби на первинних посадах осіб офіцерського складу Збройних Сил 

України, зі строком навчання до 12 місяців за військово-обліковими 

спеціальностями: 

 

у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного: 

Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і 

підрозділів (021000) – 30 осіб; 

Бойове застосування танкових з’єднань, військових частин і 

підрозділів (021100) – 10 осіб; 

Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів 

наземної артилерії (030400, 030500) – 25 осіб; 
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у Військовій академії (м. Одеса): 

Організація продовольчого забезпечення військ (сил), експлуатація та 

ремонт технічних засобів продовольчої служби (702200) – 10 осіб; 

Організація речового забезпечення військ (сил), експлуатація та 

ремонт технічних засобів речової служби (702300) – 10 осіб; 

Організація будівництва та експлуатації будівель і споруд 

спеціального та загальновійськового призначення (220100) – 10 осіб; 

 

у Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова: 

Організація захисту інформації з обмеженим доступом та 

автоматизація її обробки (300100) – 20 осіб; 

 

у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені 

Героїв Крут: 

Організація зв’язку у Збройних Силах України (120100) – 25 осіб. 

 

 

2. Відповідальність за організацію та всебічне забезпечення 

проведення курсів покласти на командувача Сухопутних військ Збройних 

Сил України, командувача Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил 

України, командувача Сил логістики Збройних Сил України та начальника 

Центрального управління охорони державної таємниці та захисту 

інформації Генерального штабу Збройних Сил України. 

 

 

3. Начальнику Генерального штабу Збройних Сил України: 

 

до 31 липня 2020 року передбачити включення до проєкту директиви 

Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил 

України організаційного заходу щодо введення посад змінного складу до 

штатів визначених вищих військових навчальних закладів;  

до 01 серпня 2021 року проаналізувати результати проведення курсів 

підготовки для проходження військової служби на посадах осіб 

офіцерського складу (курсів лідерства офіцерського складу тактичного 

рівня) в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного, Військовій академії (м. Одеса), Житомирському військовому 

інституті імені С.П. Корольова та Військовому інституті телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут і підготувати пропозиції щодо 

впровадження такої підготовки в усіх вищих військових навчальних 

закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти            

з 01 вересня 2021 року. 

 

 

4. Керівникам органів військового управління, які є замовниками на 

підготовку військових фахівців, начальникам вищих військових навчальних 
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закладів, на базі яких будуть проводитися курси підготовки для 

проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу 

(курсів лідерства офіцерського складу тактичного рівня): 

до 01серпня 2020 року розробити (уточнити) кваліфікаційні вимоги до 

випускників, навчальні плани та програми навчальних дисциплін курсів 

підготовки для проходження військової служби на посадах осіб 

офіцерського складу (курсів лідерства офіцерського складу тактичного 

рівня) за визначеними військово-обліковими спеціальностями; 

до 15 серпня 2020 року організувати відбір кандидатів на навчання на 

курсах підготовки для проходження військової служби на посадах осіб 

офіцерського складу (курсах лідерства офіцерського складу тактичного 

рівня) у військових комісаріатах (територіальних центрах комплектування 

та соціальної підтримки), закладах вищої освіти та військових частинах 

Збройних Сил України та провести вступні випробування кандидатів на 

навчання з урахуванням санітарно-епідеміологічної обстановки. 

 

 

5. Директору Департаменту військової освіти і науки Міністерства 

оборони України спільно з директором Департаменту фінансів Міністерства 

оборони України та іншими відповідальними виконавцями бюджетних 

підпрограм забезпечити фінансування проведення курсів підготовки для 

проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу 

(курсів лідерства офіцерського складу тактичного рівня) в межах видатків 

Міністерства оборони України на 2020 рік та передбачити виділення коштів 

на підготовку осіб офіцерського складу на курсах підготовки для 

проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу           

в 2021 році у визначених вищих військових начальних закладах та 

військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. 

 

 

6. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 

 

 

 

Міністр оборони України                                                            Андрій ТАРАН 


