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Розділ І 

 

1. Система застосування сил оборони: визначення, структура, 

сутність форм застосування ЗС України. 

2. Принципи оперативного мистецтва та їх характеристика.   

3. Визначення, мета, оперативні завдання, зміст і розмах оборонної 

операції оперативного угруповання військ (сил). 

4. Зміст замислу оборонної операції оперативного угруповання 

військ (сил). 

5. Угруповання військ для ведення оборонної операції оперативного 

угруповання військ (сил): визначення, види, характеристика. 

6. Оперативна побудова військ в оборонній операції оперативного 

угруповання військ (сил): визначення, елементи та їх характеристика.  

7. Визначення, мета, оперативні завдання, зміст і розмах 

наступальної операції оперативного угруповання військ (сил).  

8. Способи оперативного розгортання військ та їх характеристика.  

9. Визначення, мета, періоди вогневого ураження противника в 

контрнаступальній операції оперативного угруповання військ (сил).  

10. Структура вогневого ураження противника в операціях. Способи 

та методи здійснення вогневого ураження противника.  

11. Елементи оперативної побудови військ в стабілізаційній операції 

оперативного угруповання військ (сил) та їх характеристика.  

12. Угруповання військ для ведення наступальної операції 

оперативного угруповання військ (сил) та їх характеристика. 

13. Заходи з безпосередньої підготовки оборонної операції 

оперативного угруповання військ (сил) та їх зміст.  

14. Оперативне планування операції: визначення та його зміст.  

15. Порядок роботи командувача оперативного угруповання військ 

(сил) під час виконання 1 і 2 фаз оперативного планування, перелік 

документів, що розробляються.  

16. Порядок роботи командувача оперативного угруповання військ 

(сил) під час виконання 3 фази оперативного планування, перелік 

документів, що розробляються. 

17. Порядок роботи командувача оперативного угруповання військ 

(сил) під час виконання 4 фази оперативного планування, перелік 

документів, що розробляються. 

18. Порядок роботи командувача оперативного угруповання військ 

(сил) під час виконання 5 фази оперативного планування. 

19. Сутність управління військами, вимоги до нього. 

20. Сутність організації управління військами в операції. 

21. Елементи системи управління військами та їх стисла 

характеристика. 

22. Системи управління: визначення, вимоги до системи управління.  

23. Призначення та склад ОКП оперативного угруповання військ (сил). 

24. Класифікація та призначення штабів, завдання, які вони 
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виконують.  

25. Вимоги, що висуваються до роботи штабів та їх стисла 

характеристика.  

26. Методи роботи командирів і штабів під час планування операцій 

(бойових дій) та їх сутність. 

27. Класифікація оперативних документів, що розробляються 

штабами. 
 

Розділ ІІ 
 

1. Ступені бойової готовності, які встановлені у ЗС України. 

2. Дати визначення особливого періоду. 

3. Дати визначення мобілізаційної підготовки держави. 

4. Що становить зміст мобілізації держави? 

5. Дати визначення надзвичайного стану. 

6. Дати визначення воєнного стану. 

7. Види і способи проведення мобілізації ЗС України. 

8. Структура замислу приведення військової частини у бойову 

готовність (боєздатний стан). 

9. Як визначається мобілізаційна потреба військової частини в 

особовому складі? 

10. Структура плану приведення військової частини у бойову 

готовність (боєздатний стан). 

11. Бойова підготовка: визначення, складові підготовки і їх зміст. 

12. Порядок визначення мобілізаційної потреби військової частини в 

транспортних засобах, які надходять з національної економіки України. 

13. Підготовка ЗС України: визначення та складові. 

14. Колективна підготовка: визначення, форми і методи підготовки. 

15. Які основні документи розробляються у військовій частині при 

плануванні підготовки? 

16. Призначення та завдання родів військ Сухопутних військ 

ЗС України. 

17. Призначення, склад та завдання авіації Повітряних Сил 

ЗС України.  

18. Призначення, склад та завдання зенітних ракетних військ 

Повітряних Сил ЗС України.  

19. Призначення, склад та завдання радіотехнічних військ 

Повітряних Сил ЗС України.  

20. Призначення, склад та завдання Повітряних Сил ЗС України. 

21. Призначення, склад, організаційна структура та завдання 

Військово-Морських Сил ЗС України.  

22. Роди сил (військ) Військово-Морських Сил ЗС України та їх 

основні завдання. 

23. Призначення та завдання Десантно-штурмових військ  

ЗС України.  

24. Призначення та завдання Сил спеціальних операцій ЗС України. 
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25. Вогневе ураження противника ракетними військами і артилерією, 

його структура в оборонній операції оперативного угруповання військ 

(сил). 

26. Завдання, бойовий склад та угруповання ракетних військ і 

артилерії в оборонній операції оперативного угруповання військ (сил). 

27. Завдання об’єднаної розвідки в операції Об’єднаних сил.  

28. Порядок оцінювання та структура висновків з оцінювання 

противника. 

29. Призначення, склад та завдання військових частин та підрозділів 

зв’язку оперативно-тактичного угруповання військ.  

30. Завдання військового зв’язку.  

31. Дати визначення військового зв’язку та вимоги до нього. 

32. Мета, основні види підтримки військ (сил), їх стисла 

характеристика. 

33. Мета, зміст та основні завдання інженерної підтримки дій військ 

(сил) в оборонній операції оперативного угруповання військ (сил) та 

порядок їх виконання. 

34. Мета, основні завдання та заходи РХБ захисту військ (сил) в 

операціях. 

35. Порядок планування природоохоронних заходів у військовій 

частині. 

36. Визначення радіоелектронної боротьби та стислий зміст її 

складових частин. 

37. Мета та завдання радіоелектронної боротьби в операціях. 

38. Основи управління логістичним забезпеченням. Основні завдання 

з управління та організації забезпечення та відновлення ОВТ оперативного 

угруповання військ (сил). 

39. Організація забезпечення та відновлення ОВТ оперативного 

угруповання військ (сил) в оборонній операції. 

40. Система забезпечення матеріальними засобами та послугами 

ЗС України за стандартами НАТО. 

41. Роль та місце морально-психологічного забезпечення у загальній 

системі забезпечення застосування Збройних Сил України. 

42. Основні складові морально-психологічного забезпечення 

Збройних Силах України, їхня сутність та зміст. 

43. Проблеми та шляхи удосконалення морально-психологічного 

забезпечення у ЗС України з урахуванням досвіду антитерористичної 

операції та операції об’єднаних сил. 

44. Особливості організації морально-психологічного впливу у 

збройних силах держав-членів НАТО. 

 

 

Начальник кафедри стратегії 

національної безпеки та оборони 

полковник                                           Павло ГРИЦАЙ 


