НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
кафедра національної безпеки та управління
факультету підготовки керівних кадрів

ЗАВДАННЯ
на самостійну й індивідуальну роботу з дисципліни
ООК 07 «Теоретико-прикладні проблеми оперативно-службової діяльності
Державної прикордонної служби України»
фахова
для набору 2020 року
Галузь знань:
Спеціальність:
Ступінь вищої
освіти:
Рівень вищої
освіти:
Форма
навчання:

25 воєнні науки, національна безпека, безпека державного
кордону
252 безпека державного кордону
доктор філософії
третій (освітньо-науковий)
денна

ЗАВДАННЯ
на самостійну й індивідуальну роботу
спеціальність 252 Безпека державного кордону
Навчальна дисципліна
ООК 07 «Теоретико-прикладні проблеми оперативно-службової діяльності
Державної прикордонної служби України»
Кафедра національної безпеки та управління
Контактні дані:
Відповідальні від кафедр
модуль 1 – професор кафедри оперативного мистецтва кандидат
педагогічних наук, професор Ігор ТОМКІВ
модуль 2 – професор кафедри прикордонної безпеки доктор наук з
державного управління Геннадій МАГАСЬ
модуль 3 – професор кафедри національної безпеки (сфера прикордонної
діяльності) та управління доктор військових наук, доцент Анатолій МИСИК

І. Самостійна робота (питання для самостійного вивчення)
Види
навчальних Кількість
занять,
годин
завдань
Самостійна
робота

1

Самостійна
робота

1

Назва теми і навчальні питання

Рекомендована
література.
Джерела
(відповідно до
додатку 1)

МОДУЛЬ 1
Проблеми адаптації Збройних Сил України до [2.1], [2.2],
умов збройної боротьби сучасності з [2.3], [3.1],
урахуванням
досвіду
проведення [3.2]
антитерористичної операції (ООС).
Навчальні питання:
1. Основні тенденції розвитку, закономірності й
характер збройної боротьби сучасності.
2. Проблеми проведення спільних операцій
підрозділів Збройних Сил України з іншими
суб’єктами сектору безпеки і оборони.
Проблеми функціонування сектору безпеки і [1.9], [2.1]
оборони
Навчальні питання:
1. Проблеми планування застосування складових
сектору безпеки і оборони у ході підготовки
держави до оборони.
2. Проблеми взаємодії складових сектору
безпеки і оборони у ході підготовки держави до
оборони.

Види
навчальних Кількість
занять,
годин
завдань
Самостійна
робота

2

Самостійна
робота

2

Самостійна
робота

1

Самостійна
робота

1

Самостійна
робота

2

Самостійна
робота

2

Назва теми і навчальні питання

Рекомендована
література.
Джерела
(відповідно до
додатку 1)
у [2.4], [2.5],

Проблеми застосування військ (сил)
наступальній (контрнаступальній) операції.
Навчальні питання:
1. Особливості
підготовки
наступальної
(контрнаступальної) операції.
2. Роль і місце ДПСУ, як суб’єкту сектору
безпеки і оборони в оборонній, наступальні
(контрнаступальної) операції.
Проблеми
організації
та
підтримання
взаємодії у ході стабілізаційних діях військ
(сил).
Навчальні питання:
1. Особливості взаємодії з підрозділами і
органами охорони державного кордону ДПСУ у
ході стабілізаційних дії. 2. Особливості цивільновійськового співробітництва.
Організація органів управління армій НАТО.
Навчальні питання:
1. Структура штабів армій НАТО
2. Основи планування дій сил і засобів армій
НАТО
МОДУЛЬ 2
Державна прикордонна служба України –
правоохоронний
орган
спеціального
призначення.
Навчальні питання:
Завдання, функції та структура ДПСУ.
Теорія охорони державного кордону як базис
оперативно-службової діяльності ДПСУ.

[2.1], [2.2],
[2.6]

[2.1], [2.2],
[3.3], [3.4]

[1.1], [1.2],
[1.3], [1.4],
[1.11], [1.12],
[2.1], [2.3],
[2.5]

[1.1 – 1.10],
[1.13], [2.5],
[2.7], [3.3],
Навчальні питання:
1. Сутність та зміст інноваційних підходів до [3.4]
охорони державного кордону.
2. Сучасна модель охорони державного кордону.
3. Шляхи удосконалення оперативно-службової
діяльності ДПСУ.
Реалізація завдань інтегрованого управління [1.1 – 1.10],
[1.13], [2.5],
кордонами.
Навчальні питання:
[2.7], [3.3],
1. Зміст інтегрованого управління кордонами на [3.4]
міжнародному рівні.
2. Функціонування інтегрованого управління
кордонами на національному рівні.
3. Інтегроване
управління
кордонами
на
прикордонному рівні.
Інноваційні підходи до охорони державного
кордону в сучасних умовах.

Види
навчальних Кількість
занять,
годин
завдань
Самостійна
робота

2

Самостійна
робота

2

Самостійна
робота

2

Самостійна
робота

4

Рекомендована
література.
Назва теми і навчальні питання
Джерела
(відповідно до
додатку 1)
Методологія оцінювання стану середовища та [1.12],
[2.1],[2.7]
рівня національної безпеки.
Навчальні питання:
1. Методичні підходи щодо аналізу внутрішніх і
зовнішніх чинників впливу на стан безпеки
державного кордону.
2. Методичні
підходи
щодо
визначення
кількісних і якісних показників стратегічного
планування у сфері безпеки державного кордону.
МОДУЛЬ 3
Зміст стратегічних документів у сфері безпеки
та оборони.
Навчальні питання:
1. Аналіз
стратегії національної безпеки,
стратегії воєнної безпеки, стратегії інтегрованого
управління кордонами, стратегії громадської
безпеки та цивільного захисту України,
Концепції розвитку сектору безпеки та оборони.
2. Визначення ролі і місця ДПСУ у системі
національної безпеки України та секторі безпеки
та оборони.
Зміст стратегічних документів у прикордонної
діяльності.
Навчальні питання:
1. Аналіз Стратегії розвитку ДПСУ до 2026 року
та державних проєктів та програм, пов’язаних з
розвитком системи захисту державного кордону.
Методики оцінювання воєнно-політичної та
соціально-політичної обстановки.
Навчальні питання:
1. Оцінювання стану воєнно-політичної та
соціально-політичної обстановки у контексті
теми дисертації.

[1.1], [1.2],
[1.3],[3.7]

[1.1], [1.2],
[1.3],[3.7]

[1.1], [1.2],
[1.3],[3.7]

ІІ. Індивідуальна робота

№
теми

1
2
3
4
6

7
8
9
10

17
20

Найменування індивідуального завдання

МОДУЛЬ 1
Виконання есе за тематикою відповідно до
додатку 2.
Виконання есе за тематикою відповідно до
додатку 2.
Виконання есе за тематикою відповідно до
додатку 2.
Виконання есе за тематикою відповідно до
додатку 2.
Виконання есе за тематикою відповідно до
додатку 2.
МОДУЛЬ 2
Виконання есе за тематикою відповідно до
додатку 2.
Виконання есе за тематикою відповідно до
додатку 2.
Виконання есе за тематикою відповідно до
додатку 2.
Виконання есе за тематикою відповідно до
додатку 2.
МОДУЛЬ 3
Виконання розрахункової задачі за заданою
тематикою відповідно до додатку 2
Виконання розрахункової задачі за заданою
тематикою відповідно до додатку 2

Кількість
годин

Дата
звітування

1

січень 2021

1

січень 2021

2

січень 2021

2

лютий 2021

1

лютий 2021

1

березень 2021

2

березень 2021

2

березень 2021

2

березень 2021

4

травень 2021

4

червень 2021

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Додаток 1

МОДУЛЬ 1. Проблемні аспекти застосування Збройних Сил України
щодо забезпечення національної безпеки держави
1. Нормативно-правові акти
1.1.Закон України «Про національну безпеку України».
1.2.Закон України «Про оборону України».
1.3.Закон України «Про правовий режим воєнного стану».
1.4.Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану».
1.5.Закон України «Про Збройні сили України».
1.6.Закон України «Про реформування Збройних сил України».
1.7.Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки і
оборони України».
1.8.Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015 «Про
затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2
вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України».
1.9.Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору
безпеки і оборони України».
1.10.Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний
бюлетень України».
2. Базова
2.1.Основи воєнної безпеки держави: підруч. / Ю. В. Пунда, В. П.
Грищенко, П. М. Грицай та ін. К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2017. 204
с.
2.2.Основи стратегії національної безпеки та оборони держави: підручник /
О.П. Дузь – Крятченко, Ю.В. Пунда, В.П. Грищенко та ін..; 3 – е вид., переб. І
доп. К. : НУОУ ім.. Івана Черняховського, 2015. 620 с.
2.3.Теоретичні основи загальних положень, підготовки і ведення оборонної
операції оперативного угрупування військ (сил) / Київ. 2010 рік. Інв.2029-в.
2.4.Оперативні (бойові) можливості військ (сил) оперативного
командування. Київ. 2016 рік. Інв.2088-в.
2.5.Наступальна (контрнаступальна) операція оперативного командування.
Київ. 2016 рік. Інв.2089-в.
2.6.Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ
Збройних Сил України. Частина І (бригада). Київ, 2016. 240 с.

3. Допоміжна
3.1.Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України:
Моногр. / В.П. Горбулін, акад. НАН України, д.т.н., проф.; А.Б. Кабачинський,
д.т.н., проф. К.: ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ», 2007. 592 с.
3.2.Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки
(концептуальні та організаційно – правові засади): Підручник К.: НАДУ, 2012.
544 с.
3.3.Процес прийняття військового рішення : посібник. Люблін, 2019. 178 с.
3.4.Україна на шляху до НАТО: через радикальні реформи до набуття
членства / О. П. Дергачов та ін. ; за заг. ред. Г. М. Перепилиці. Київ : ВД
«Стилос», 2004. 400с.
4. Інформаційні ресурси в Інтернеті (Інтранеті)
1. Президент України : офіційне Інтернет-представництво. URL :
http://www.prezident.gov.ua.
2. Верховна
Рада України :
офіційний
веб-сайт.
URL :
http://www.rada.gov.ua.
3. Кабінет Міністрів України : єдиний веб-портал органів виконавчої влади
України. URL : http://www.kmu.gov.ua.
4. Рада національної безпеки і оборони України : офіційний сайт. URL :
http://www.rainbow.gov.ua.
5. Міністерство оборони України : офіційний веб-сайт Міністерства
оборони України. URL : http://www.mil.gov.ua.
6. Всі кодекси України : веб-сайт. URL: http://www.stas.com.ua.
7. Бібліотека українських підручників. URL : http://pidruchniki.ws.
8. Модульне
навчальне
середовище.
URL
:
http://10.241.24.9/moodle/course/view.php?id=296.
МОДУЛЬ 2. Основи безпеки державного кордону України
1. Нормативно-правові акти
1.1.Конституція України (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30,
ст. 141).
1.2.Закон України від 21 червня 2018 року «Про національну безпеку
України».
1.3.Закон України від 04 листопада 1996 року «Про державний кордон
України».
1.4.Закон України від 03 квітня 2003 року «Про Державну прикордонну
службу України».
1.5.Закон України від 16 травня 1995 року «Про виключну (морську)
економічну зону України».
1.6.Закон України від 06 грудня 1991 року «Про оборону України».
1.7.Закон України «Про прилеглу зону України» (Відомості Верховної Ради
України, 2019, № 3, ст.20)
1.8.Закон України «Про прикордонний контроль» (Відомості Верховної

Ради України, 2010, № 6, ст.46).
1.9.Закон України «Про розвідувальну діяльність» (Відомості Верховної
Ради України, 2003, № 12, ст.89).
1.10.Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості
Верховної Ради України, 1992, № 22, ст.303).
1.11.Воєнна доктрина України, затверджена Указом Президента від
24.09.2015 № 555/2015. Київ, 2015
1.12.Указ Президента України від 14 березня 2016 року №92/2016 «Про
Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України».
1.13.Стратегія
інтегрованого
управління
кордонами,
схвалена
розпорядженням КМУ від 24 липня 2019 р. № 687 – р.
1.14.Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року №1147
«Про прикордонний режим».
2. Базова
2.1 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.
2.2 Державна територія і державний кордон : Навчальний посібник. Д. А.
Купрієнко, Ю. А. Дем’янюк, О. В. Діденко. – Хмельницький : Видавництво
НАДПСУ, 2014. 256 с.
2.3 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.
2.4 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 Статут Державної прикордонної служби з охорони державного кордону
України, частина 1, прикордонний загін (проект). Хмельницький. 2004 рік. Інв.
№ 704
2.6 Охорона державного кордону прикордонним загоном (загоном
прикордонного контролю) при загостренні воєнно-політичної обстановки (у
загрозливий період). Навчальний посібник. Хмельницький. 1998 рік.
2.7 Інтегроване управління кордонами. Курс лекцій. М.М. Литвин.
Хмельницький. 2012 рік.
2.8 Наказ МВС України № 350 від 26.04 2018 р. «Про порядок роботи
органів управління ДПСУ з підготовки до оперативно-службової діяльності в
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Додаток 2
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Тематика есе
Тема 1.
Проблеми взаємодії підрозділів Збройних Сил України з іншими суб’єктами
сектору безпеки і оборони під час проведення антитерористичної операції
(ООС).
Тема 2.
Шляхи удосконалення питань взаємодії між суб’єктами сектору безпеки і
оборони у ході реагування на загрози (кризові ситуації) воєнного характеру.
Тема 3.
Шляхи удосконалення питань взаємодії на між суб’єктами сектору безпеки
і оборони у ході оборонної операції військ (сил).
Тема 4.
Шляхи удосконалення питань взаємодії між суб’єктами сектору безпеки і
оборони під час виконання спільних завдань у ході стабілізаційних дій військ
(сил).
Тема 6.
Проблеми імплементації військового процесу прийняття рішення НАТО в
управління військами (силами).
Тема 7.
Основні аспекти формування та розвитку без пекового середовища та їх
вплив на розвиток обстановки на державному кордоні.
Тема 8.
Перспективи розвитку прикордонного відомства.
Тема 9.
Шляхи удосконалення інтегрованого управління кордонами на
національному рівні.
Тема 10.
Модернізація організаційно-правового механізму стратегічного планування
в системі інтегрованого управління кордонами.
Тематика розрахункових задач
Тема 17.
Оцінка загроз на ділянці відповідальності органу охорони державного
кордону відповідно тематики дисертаційного дослідження.
Тема 20.
Оцінка спроможності прикордонних частин та підрозділів щодо виконання
завдань за призначенням відповідно до теми дисертаційного дослідження.

