
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

«ГІБРИДНІ ЗАГРОЗИ ТА КОМПЛЕКСНА БЕЗПЕКА» 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський)  

Спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

Тип і назва 

освітньої програми 

Освітнь-професійна програма: 

Крос-культурний менеджмент 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 

5 

Структура 

дисципліни 

(розподіл за 

видами та 

годинами 

навчання) 

Лекції – 28 годин 

Практичні – 28 годин 

Самостійна робота – 94 годин 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Екзамен 

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

1 рік (курс), 1 семестр 

Цілі навчання за 

дисципліною 

- надати знання та навички, необхідні для розуміння, аналізу та 

реагування на HTs в професійній діяльності та громадському житті. 

- формування системи знань та вмінь, необхідних для виконання 

організаційних, аналітичних та консультаційних функцій щодо 

ідентифікації та протидії HTs і забезпечення комплексної безпеки на 

національному й міжнародному рівні. 

Результати 

навчання 

ПР1. Відшуковувати, аналізувати та оцінювати інформацію, необхідну 

для постановки і вирішення як професійних завдань так і особистісного 

розвитку. 

ПР5. Використовувати міждисциплінарний підхід до вирішення 

складних задач і проблем соціокультурної діяльності; 

ПР6. Аналізувати та оцінювати ризики, приймати ефективні рішення з 

питань соціокультурної діяльності; 

ПР9. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних 

досліджень, соціокультурних стратегій і проєктів державною та 

іноземною мовами; 

ПР13. Розуміти і застосовувати на практиці теоретико-методологічні 

знання з теорії безпеки соціокультурних систем;  



ПР14. Здатність створювати сприятливе крос-культурне середовище з 

адаптивними соціокультурними практиками та системою реагування 

на гібридні виклики. 

ПР15. Здатність працювати в умовах трансформ аційних процесів 

викликаних  гібридними загрозами. 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

Змістовний модуль 1: Асиметрія, гібридні загрози та безпека  

1. Система прийняття рішень в умовах сучасного ландшафту безпеки. 

(2 год.) 

2. Історичні передумови та розвиток концепту гібридних загроз. (2 

год.) 

3. Гібридні загрози: сутність та основні риси. (2 год.) 

4. PMESII-спектр;  «4+1+AI» (land, air, sea, space + cyber+ АІ). (2 

год.) 

Змістовний модуль 2: Концептуальна модель гібридних загроз 

5. Основні засади, структура та інструменти моделі гібридних загроз. 

(2 год.)  

6. Державні та недержавні актори гібридних загроз. (2 год.) 

Змістовний модуль 3: Домени гібридних загроз 

7. Гібридні загрози у відкритому суспільстві: основні вразливості. (4 

год.)  

- Інфраструктурні домени 

- Кібер домени  

- Вразливості доменів в космічній діяльності 

- Економічні домени 

- Військові (оборонні) домени 

- Культурні домени 

- Соціальні (громадські) домени 

- Домени публічного управління 

- Правові домени 

- Домени розвідувальної діяльності 

- Дипломатичні домени 

- Політичні домени 

- Інформаційні домени 

Змістовний модуль 4: Інструменти гібридних загроз.  

8. Гібридні загрози: інструментарій та його застосування. (4 год.) 

- Інструменти в публічному управлінні  

- Правові інструменти 

- Розвідувально дипломатичні інструменти 

- Інформаційно аналітичні інструменти 

- Медіа інструменти 

Змістовний модуль 5: Динаміка гібридних загроз 

9. Основні фази та активності гібридних загроз. (2 год.) 

Змістовний модуль 6. Основи захисту від гібридних загроз 
10. Інтегрований підхід протидії гібридним загрозам. (2 год.) 

11. Комплексна концепція безпеки (фінська модель). (2 год.) 

12. Основні принципи протидії гібридним загрозам та формування 

громадянської стійкості до них. (2 год.) 

Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 30 балів / 18 балів. 

2. Самостійна робота – 30 балів / 18 балів. 



3. Екзамен – 40 балів / 24 бали. 

 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 35-

59, F 1-34. 

Якість освітнього 

процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 

доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату.   

Сторінка курсу на 

платформі 

Google-classroom 
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Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

WARN хаб – аудиторія 214 корпус 7 

Кафедра 

Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій   

Тел.:(044)280 4554 

Сторінка: https://nakkkim.edu.ua/instituti/instituti-institut-praktichnoji-

kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-art-menedzhmentu-ta-ivent-

tekhnologij  

Email: artmanager@dakkkim.edu.ua 

Викладач 

Доцент кафедри культурології та міжкультурних комунікацій 

Рева Тетяна Сергіївна, кандидат політичних наук, доцент, 

treva@dakkkim.edu.ua 
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