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ЗАВДАННЯ
на самостійну й індивідуальну роботу
спеціальність 252 Безпека державного кордону
І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна
ВОК 01 «ПРОТИДІЯ ЗАГРОЗАМ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ
УКРАЇНИ
НА
ДЕРЖАВНОМУ
КОРДОНІ
(АСПЕКТИ
ОРГАНІЗАЦІЇ)»
Кафедра прикордонної безпеки
Контактні дані:
Відповідальний від кафедри – доцент кафедри прикордонної безпеки кандидат
військових наук, Олександр БІНЬКОВСЬКИЙ (моб. тел. 067-270-64-59, , e-mail:
baa@ukr.net).
І. Самостійна робота (питання для самостійного вивчення)
Види
навчальних
занять,
завдань

самостійна
робота

самостійна
робота

самостійна
робота

Кількість
годин

6

6

6

Назва теми і навчальні питання

Особливості та проблематика застосування
Морської охорони та авіації Державної
прикордонної служби України.
Навчальні питання:
1. Мета, завдання та принципи застосування
Морської охорони Державної прикордонної
служби України.
2. Мета, завдання та принципи застосування
авіації Державної прикордонної служби України.
3. Основні засади, принципи та проблематика
організації та підтримання взаємодії між
Морською охороною, авіацією та іншими силами
та засобами Державної прикордонної служби
України під час виконання завдань за
призначенням.
Прикордонні конфлікти.
Навчальні питання:
1. Сутність
та
природа
прикордонних
конфліктів.
2. Прикордонні
конфлікти
на
пострадянському просторі.
Основи
планування
та
проведення
прикордонної операції щодо припинення
вторгнення на територію України значних мас
цивільного населення з боку суміжної
держави.
Навчальні питання:

Рекомендована
література.
Джерела
(відповідно до
додатку 1)
[1.1], [1.2], [1.4]
[1.6], [1.7], [1.8],
[1.9], [1.10],
[1.11],
[1.14], [1.26],
[2.6],
[3.2]

[1.1], [1.2], [1.4]
[1.10], [1.11],
[1.12]
[1.13], [1.14],
[1.15]
[2.1], [2.6]
[1.1], [1.2], [1.4]
[1.6], [1.7], [1.8],
[1.9], [1.10],
[1.11],
[1.14], [1.26],
[2.6],
[3.2]
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Види
навчальних
занять,
завдань

самостійна
робота

самостійна
робота

самостійна
робота

Кількість
годин

7

6

6

Назва теми і навчальні питання

1. Мета, завдання та основні принципи
планування та проведення прикордонної
операції.
2. Порядок та проблематика застосування сил
та засобів Державної прикордонної служби
України.
Основні принципи, зміст та проблематика
мобілізаційної підготовки та мобілізації в
Державній прикордонній службі України.
Навчальні питання:
1. Організаційні
основи
мобілізаційної
підготовки та мобілізації в Державній
прикордонній службі України.
2. Повноваження Державної прикордонної
служби України та проблематика їх реалізації з
питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
Діяльність Державної прикордонної служби
України в умовах правового режиму воєнного
стану.
Навчальні питання:
1.Зміст та основні принципи діяльності
Державної прикордонної служби України в
умовах правового режиму воєнного стану.
2. Завдання Державної прикордонної служби
України та проблематика їх виконання в умовах
правового режиму воєнного стану.
Діяльність Державної прикордонної служби
України в умовах правового режиму
надзвичайного стану.
Навчальні питання:
1.Діяльність органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в умовах
надзвичайного стану.
2.Зміст, принципи та проблематика діяльності
Державної прикордонної служби України в
умовах надзвичайного стану.

Рекомендована
література.
Джерела
(відповідно до
додатку 1)

[1.1], [1.2], [1.4]
[1.6], [1.7], [1.8],
[1.9], [1.10],
[1.11],
[1.14], [1.26],
[2.6],
[3.2]

[1.1], [1.2], [1.4]
[1.6], [1.7], [1.8],
[1.9], [1.10],
[1.11],
[1.14], [1.26],
[2.6],
[3.2]

[1.1], [1.2], [1.4]
[1.6], [1.7], [1.8],
[1.9], [1.10],
[1.11],
[1.14], [1.26],
[2.6],
[3.2]
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ІІ. Індивідуальна робота

№
теми

Найменування індивідуального завдання

Кількість
годин

1

Виконання реферату за тематикою відповідно до додатку 2.

7

вересень 2021

2

Виконання есе та реферату за тематикою відповідно до
додатку 2.

32

листопада 2021

Дата звітування
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Додаток 1

1. Нормативно-правові акти
Конституційні засади політики у сфері національної безпеки і
оборони України
1.1 Декларація про державний суверенітет України (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1990, № 31, ст..429).
1.2 Постанова Верховної Ради Української РСР «Про проголошення
незалежності України» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 38, ст.502).
1.3 Конституція України (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30,
ст.141).
Концептуальні питання забезпечення національної безпеки і
проведення оборонної політики
1.4 Закон України «Про національну безпеку України».
1.5 Закон України «Про оборону України» (Відомості Верховної Ради
України, 1992, № 9, ст.106).
1.6 Закон України «Про правовий режим воєнного стану» (Відомості
Верховної Ради України, 2015, № 28, ст.250).
1.7 Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» (Відомості
Верховної Ради України, 2000, № 23, ст.416).
1.8 Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
(Відомості Верховної Ради України, 1993, № 44, ст.250).
1.9 Закон України «Про Збройні сили України» (Відомості Верховної Ради
України, 1992, № 9, ст.108).
1.10 «Воєнна доктрина України : введена в дію рішенням РНБО від
02.09.2015 та затверджена Указом Президента України від 24.09.2015 №
555/2015. Київ, 2015.
1.11 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України : Указ
Президента України від 04 березня 2016 року № 92/2016 Про Концепцію
розвитку
сектору
безпеки
і
оборони
України.
URL:
http://
www.president.gov.ua/documents/922016-19832.
Концептуальні питання забезпечення безпеки державного кордону
та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та
виключній (морській) економічній зоні
1.12 Закон України «Про Державну прикордонну службу України»
(Відомості Верховної Ради України, 2003, № 27, ст.208).
1.13 Закон України «Про державний кордон України» (Відомості
Верховної Ради України, 1992, № 2, ст.5).
1.14
Закон України «Про особливості державної політики із
забезпечення державного суверенітету України на тимчасово
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окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 10, ст.54).
1.15 Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України
(Відомості Верховної Ради України, 1995, № 21, ст.152).
1.16 Закон України «Про прикордонний контроль» (Відомості Верховної
Ради України, 2010, № 6, ст.46).
1.17 Закон України «Про розвідувальну діяльність» (Відомості Верховної
Ради України, 2003, № 12, ст.89).
1.18 Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості
Верховної Ради України, 1992, № 22, ст.303).
1.19 Стратегія розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України
до 2020 року.
1.20 Стратегія розвитку Державної прикордонної служби України до
2020 року.
1.21 Концепція охорони державного кордону та виключної (морської)
економічної зони України.
1.22 Концепція розвитку Морської охорони Державної прикордонної
служб України до 2020 року.
1.23 Розпорядження КМУ від 28 жовтня 2015 р. № 1149 – р «Про
схвалення Концепції інтегрованого управління кордонами».
1.24 Постанова КМУ №1147 «Про прикордонний режим».
1.25 Постанова Кабінету Міністрів України № 1199 «Про контрольовані
прикордонні райони».
1.26 Постанова Кабінету Міністрів України № 48 «Про затвердження
порядку здійснення координаційної діяльності органів виконавчої влади а
органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному
кордоні».
1.27 Програма
реформування
Морської
охорони
Державної
прикордонної служби України до 2020 року.
2. Базова
2.1. Прикордонна безпека України : навчальний посібник / В. О. Назаренко,
В. М. Серватюк, О. М. Ставицький та Купрієнко Д. А. ін. – Хмельницький :
Видавництво НАДПСУ, 2018. – 360 с.
2.2. Інтегроване управління кордонами. М.М. Литвин. Хмельницький 2012.
(Основи інтегрованого управління кордонами. курс лекцій. М.М. Литвин.
Хмельницький 2011).
2.3. Державна територія і державний кордон : Навчальний посібник / Д. А.
Купрієнко, Ю. А. Дем’янюк, О. В. Діденко. – Хмельницький : Видавництво
НАДПСУ, 2014. – 256 с.
2.4. Територія і кордони у міжнародному праві : Навчальний посібник / Ю.
А. Дем’янюк, Д. А. Купрієнко, О. В. Діденко [та ін.]. – Хмельницький :
Видавництво НАДПСУ, 2014. – 232 с.
2.5. Охорона державного кордону України в сучасних геополітичних
умовах: організаційні та правові проблеми : монографія; за заг. ред. Андрушка
О. В. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2017. – 296 с. – ISBN 978-6177247-17-2.
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2.6. Організація та проведення операцій органами Державної прикордонної
служби України. А.Б. Мисик. Хмельницький 2005. Інв.1854в.
2.7. Положення про регіональне управління ДПС України.
2.8. Навчально-методичний посібник «Регіональне управління ДПС
України».
2.9. Наказ МВС України № 350 від 26.04 2018 р. «Про порядок роботи
органів управління ДПСУ з підготовки до оперативно-службової діяльності в
наступному календарному році або іншому періоді».
3. Допоміжна
3.1. Теоретичні основи охорони державного кордону України: звіт про
виконання науково-дослідної роботи; Г.А. Магась, Д.А. Купрієнко, О.А.
Біньковський – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2017. – 254 с. Шифр 217
– 0087 А.
3.2. Основи стратегії національної безпеки та оборони держави: підруч. / [О.
П. Дузь-Крятченко, Ю. В. Пунда, В. П. Грищенко та ін.] ; за заг. ред. В. М.
Телелима. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015.
– 620 с.
3.3. Настанова з організації та здійснення оперативно-розшукової діяльності
оперативно-розшуковими підрозділами державної прикордонної служби
України (проект) – Хмельницький, 2013. – 348 с.
3.4. Збірник форм документів з оперативно-розшукової діяльності –
Хмельницький, 2013. – 193 с.
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X. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ (ІНТРАНЕТІ)
1. Президент України [Електронний ресурс]: офіційне Інтернетпредставництво. Режим доступу: http://www.prezident.gov.ua.
2. Верховна Рада України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт.
Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
3. Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]: Єдиний веб-портал
органів виконавчої влади України. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.
4. Рада національної безпеки і оборони України [Електронний ресурс]:
офіційний сайт. Режим доступу: http://www.rainbow.gov.ua.
5. Міністерство внутрішніх справ України [Електронний ресурс]:
офіційний веб-сайт. Режим доступу: http://mvs.gov.ua.
6. Міністерство закордонних справ України [Електронний сайт]:
офіційний веб-сайт. Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua.
7. Міністерство оборони України [Електронний сайт]: офіційний веб-сайт
Міністерства оборони України. Режим доступу: http://www.mil.gov.ua.
8. Служба безпеки України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт.Режим доступу: http://ssu.gov.ua.
9. Державна служба надзвичайних ситуацій України [Електронний сайт]:
Офіційний інформаційний портал. Режим доступу: http://www.mns.gov.ua.
10. Державне підприємство «Українська правова інформація» [Електронний
ресурс]: веб-портал. Режим доступу: http://ovu.com.ua.
11. Всі кодекси України [Електронний ресурс]: веб-сайт.- Режим доступу:
http://www.stas.com.ua.
12. Нормативні акти України [Електронний ресурс]: веб-сайт.- Режим
доступу: http://www.nau.odessa.ua/naucdshop.
13. Офіційний сайт ДПС України/ нормативно – правова база/ http://dpsu.gov.ua/ua/about/law_base/
14. Офіційний сайт НАДПСУ - http://nadpsu.edu.ua/
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Додаток 2
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ТА ЕСЕ
Тема 1.
Регіональні управління Державної прикордонної служби України – сучасні аспекти та
проблематика їх функціонування (реферат).

Тема 2.
Особливості та проблематика організації оперативно-службової діяльності
Державної прикордонної служби України на державному кордоні з РФ, та
адміністративному кордоні з АРК (есе).
Особливості та проблематика організації оперативно-службової діяльності
Державної прикордонної служби України на державному кордоні з РБ. (есе).
Особливості та проблематика організації оперативно-службової діяльності
на державному кордоні з країнами ЄС. (есе).
Особливості та проблематика організації оперативно-службової діяльності
на державному кордоні з РМ та придністровському сегменті. (есе).
Основні засади та проблематика організації взаємодії Державної
прикордонної служби України з основними суб’єктами сектору безпеки і
оборони України. (реферат).

Професор кафедри прикордонної безпеки
факультету підготовки керівник кадрів
підполковник
«___» вересня 2020 року

Олексій ГЛУЗДАНЬ

