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Курс вищого керівного складу стратегічного рівня  

(L-4) 

  

Обсяг модулю 12 ЄКТС / 360 годин 

  

Навчальні 
дисципліни 

модулю, їх обсяг та 
статус 

 

Комплексна навчальна дисципліна 

“Застосування сил оборони ” 

Мова викладання українська 

  

Особливості 

модулю 

Носить комплексний характер, охоплює 

навчальний матеріал з основ стратегічного 
планування застосування сил оборони України,  
теоретичних основ стратегічних дій сил оборони, їх 

підготовки і ведення під час стримування й відсічі 
повномасштабній збройній агресії. 

Під час проходження модулю слухачі 
відпрацьовують методичну стратегічну задачу з 

питань розроблення пропозицій до стратегічного 
замислу застосування сил оборони під час 

стримування й відсічі повномасштабній збройній 
агресії та розробляють і захищають колективний 

проект “Пропозиції до плану оборони”. 
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збройній агресії, операція сил оборони, стратегічне 
розгортання сил оборони, територіальна оборона, 

всебічне забезпечення застосування сил оборони, 



план оборони 

  

Директор модулю 

 

ТЕЛЕЛИМ ВАСИЛЬ МАКСИМОВИЧ 
Доктор воєнних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, лауреат державної премії 

України в галузі науки і техніки, професор кафедри 
стратегії національної безпеки та оборони інституту 

державного військового управління 
Контактні дані: 

тел.роб. (044)271-05-09,  
тел. моб., +38 (067) 452-40-40,  

e-mail: telelim_1@ukr.net 
кафедра Стратегії національної безпеки та оборони, 

ауд. 157, (навч. кор. №1) 

  

Чому модуль є 
важливим, 

корисним та 
актуальним? 

Надає розуміння процесів стратегічного 

планування в сфері оборони, формує навички 

вироблення та презентації пропозицій щодо 

інтегрованого використання наявних інструментів 

держави для  стримування й відсічі повномасштабній 

збройній агресії. 

  

Які компетентності 
формує модуль? 

здатність здійснювати стратегічне планування 
застосування сил оборони України для стримування 

та відсічі повномасштабній збройній агресії; 
здатність організовувати участь сил оборони у 

підготовці та веденні національного спротиву; 
здатність організовувати міжвідомчу взаємодію під 

час підготовки та застосування сил оборони України 
для захисту її суверенітету, територіальної цілісності 

і недоторканності; 
здатність аналізувати варіанти використання 

військової сили та невійськових інструментів влади, 
оцінювати їх переваги та недоліки й прогнозувати 
результати;  

здатність виробляти пропозиції до плану оборони 
держави. 

  

Які результати 

навчання можна 
досягнути після 

вивчення модулю? 

аналізувати джерела інформації в інтересах потреб 

участі сил оборони України у стримуванні та відсічі 
повномасштабній збройній агресії;  

виявляти невідповідності між сучасними потребами 
оборони держави та фактичним рівнем оборонного 



потенціалу, а також визначати шляхи його розвитку; 

планувати та розвивати інтегроване використання 
усіх інструментів влади в інтересах стримування та 

відсічі повномасштабній збройній агресії в 
інноваційний спосіб у відповідному ситуації форматі; 

оцінювати ефективність взаємодії між складовими 
сектору безпеки та оборони у створенні потенціалу 

стримування та відсічі збройній агресії проти 
України і розробляти пропозиції щодо її 
вдосконалення. 

  

Де можна 
застосовувати 

набуті знання та 
вміння? 

В органах військового управління на посадах 
стратегічного та оперативно-стратегічного рівнів, а 

також у вищих військових навчальних закладах. 

  

Зміст модулю Курс навчальної дисципліни складається з двох тем. 

Тема 1. Застосування сил оборони для 
стримування та відсічі повномасштабній збройній 

агресії. 
Заняття 1. Операція сил оборони України з відсічі 

збройній агресії. 
Заняття 2. Проблеми підготовки і ведення операції 

сил оборони України з відсічі збройній агресії з 
урахуванням досвіду антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил. 
Заняття 3. Функціонування системи воєнної 

розвідки України, в інтересах запобігання збройній 

агресії. 
Заняття 4.Стратегічне розгортання та ведення 

воєнних дій у початковий період за досвідом Другої 
світової війни. 

Заняття 5. Теоретичні основи стратегічного 
розгортання сил оборони. 

Заняття 6. Проблеми підготовки та здійснення 
стратегічного розгортання сил оборони в сучасних 

умовах. 
Заняття 7. Теоретичні основи територіальної 

оборони України. 
Заняття 8. Проблеми підготовки і ведення 

територіальної оборони України в сучасних умовах. 
Заняття 9. Організація використання (менеджменту) 

повітряного простору та функціонування об’єднаної 

цивільно-військової системи організації повітряного 



руху України. 

Заняття 10. Організація охорони повітряного 
простору і протиповітряного прикриття важливих 

державних та воєнних об’єктів поза зоною конфлікту.  
Заняття 11. Організація охорони повітряного 

простору і протиповітряного прикриття важливих 
об’єктів поза зоною конфлікту.  

Заняття 12. Застосування Повітряних Сил в 
операціях сил оборони. 

Заняття 13. Основи застосування сил (військ) 

Військово-Морських Сил під час стримування та 
відсічі збройній агресії. 

Заняття 14. Проблеми застосування сил (військ) 
Військово-Морських Сил під час стримування та 

відсічі збройній агресії. 
Заняття 15. Сучасний стан,  бойові можливості та 

перспективи розвитку РВ і А ЗС України. 
Заняття 16. Основи застосування РВ і А ЗС України 

при стримуванні та відсічі повномасштабної збройній 
агресії. 

Заняття 17. Основи дій Десантно-штурмових військ 
у операціях сил оборони. 

Заняття 18. Основи застосування Сил спеціальних 

операцій в ході стримування та відсічі збройній 
агресії. 

Заняття 19. Основи організації руху опору в ході 
стримування та відсічі збройній агресії. 

Заняття 20. Основи спеціальної операції в ході 
стримування та відсічі збройній агресії. 

Заняття 21. Застосування військ зв’язку ЗС України 
під час стримування та відсічі збройній агресії. 

Заняття 22. Роль та завдання кібернетичної операції 
під час застосування сил оборони.  

Заняття 23. Актуальні проблеми щодо 
застосування військ зв’язку ЗС України під час 

стримування та відсічі п збройній агресії. 
Заняття 24. Розвиток Сил підтримки дій військ 

(сил) сил оборони України. 

Заняття 25. Інженерне  забезпечення застосування 
сил оборони під час відсічі збройній агресії. 

Заняття 26. Організація і ведення РЕБ під час 
відсічі повномасштабній збройній агресії. 

 Заняття 27. ХБРЯ захист сил оборони під час 
відсічі збройній агресії. 

Заняття 28. Агресія як форма загарбницької 



політики СРСР у 1939–1941 рр. 

Заняття 29. Радянсько-фінляндська війна 1939–1940 
рр. як приклад “гібридної війни” та її уроки для 

України. 
Заняття 30. Управління відновленням боєздатності 

військ (сил) в ході проведення операції об’єднаних 
сил. 

Заняття 31. Проблеми відновлення боєздатності військ 
(сил) в ході ведення "гібридної" війни. 

Заняття 32. Організація об’єднаної підготовки сил 

оборони України в умовах ведення "гібридної" війни. 
Заняття 33. Проблеми об’єднаної підготовки сил 

оборони України в умовах ведення "гібридної" війни 
та шляхи їх вирішення. 

Заняття 34. Функціонування системи воєнної 
розвідки в інтересах стримування та відсічі збройній 

агресії.  
Тема 2. Підготовка сил оборони до стримування та 

відсічі повномасштабній збройній агресії. 
Заняття 1. Основи об’єднаного планування в 

Україні. 
Заняття 2. Основи стратегічного планування 

застосування сил оборони. 

Заняття 3. Планування розвитку сил оборони. 
Заняття 4. Проблемні питання стратегічного 

планування застосування і розвитку сил оборони та 
можливі шляхи їх вирішення. 

Заняття 5. Методичні основи розподілу 
геопростору та оцінки його елементів. 

Заняття 6. Стратегічна характеристика території 
України. 

Заняття 7. Визначення невідкладних заходів щодо 
підготовки сил оборони до відсічі збройній агресії.  

Заняття 8. Розгляд висновків з оцінювання 
противника. 

Заняття 9. Оцінювання воєнно-економічної 
обстановки під час підготовки до відсічі збройній 
агресії. 

Заняття 10. Розгляд загальних висновків з аналізу 
обстановки. 

Заняття 11. Розгляд пропозицій щодо застосування 
сил оборони під час стримування та відсічі 

повномасштабній збройній агресії. 
Заняття 12. Розгляд пропозицій щодо визначення 

головної ідеї операції сил оборони з відсічі 



повномасштабній збройній агресії. 

Заняття 13. Оцінювання обстановки та вироблення 
пропозицій щодо застосування Повітряних Сил під 

час стримування та відсічі збройній агресії. 
Заняття 14. Оцінювання обстановки та вироблення 

пропозицій щодо застосування сил (військ) 
Військово-Морських Сил під час стримування та 

відсічі збройній агресії. 
Заняття 15. Оцінювання обстановки та вироблення 

пропозицій щодо застосування Сил спеціальних 

операцій під час стримування та відсічі збройній 
агресії. 

Заняття 16. Оцінювання обстановки та вироблення 
пропозицій щодо застосування Десантно-штурмових 

військ під час стримування та відсічі збройній агресії. 
Заняття 17. Оцінювання обстановки та вироблення 

пропозицій до замислу територіальної оборони 
“Південних”. 

Заняття 18. Оцінювання обстановки та вироблення 
пропозицій щодо визначення завдань та порядку 

стратегічного розгортання сил оборони. 
Заняття 19. Оцінювання обстановки та вироблення 

пропозицій щодо мобілізаційного розгортання сил 

оборони. 
Заняття 20. Оцінювання обстановки та вироблення 

пропозицій щодо визначення основних завдань з 
організації інженерного забезпечення під час відсічі 

збройній агресії. 
Заняття 21. Оцінювання обстановки та вироблення 

пропозицій щодо визначення основних завдань з 
організації РЕБ під час відсічі збройній агресії. 

Заняття 22. Оцінювання обстановки та вироблення 
пропозицій щодо визначення основних завдань з 

організації ХБРЯ захисту під час відсічі збройній 
агресії. 

Заняття 23. Оцінювання обстановки та вироблення 
пропозицій щодо визначення пропозицій щодо 
організації та здійснення морально-психологічного 

забезпечення під час стримування та відсічі 
повномасштабній збройній агресії. 

Заняття 24. Оцінювання обстановки та вироблення 
пропозицій щодо визначення щодо організації та 

здійснення заходів стратегічних комунікацій  
Заняття 25. Оцінювання обстановки та вироблення 

пропозицій щодо інтеграції інформаційних дій в 



інтересах протидії деструктивному інформаційному 

впливу противника. 
Заняття 26. Оцінювання обстановки та вироблення 

пропозицій щодо організації та здійснення 
забезпечення сил оборони матеріально-технічними 

засобами під час стримування та відсічі 
повномасштабній збройній агресії. 

Заняття 27. Оцінювання обстановки та вироблення 
пропозицій щодо визначення організації постачання 
озброєння і військової техніки та їх відновлення під 

час стримування й відсічі повномасштабній збройній 
агресії. 

Заняття 28. Оцінювання обстановки та вироблення 
пропозицій щодо медичного забезпечення сил 

оборони під час стримування та відсічі збройній 
агресії. 

Заняття 29. Розроблення пропозицій щодо 
організації управління силами оборони під час 

стримування та відсічі повномасштабній збройній 
агресії. 

Заняття 30. Розроблення оперативної директиви на 
підготовку і проведення операції об’єднаних сил. 

Заняття 31. Розгляд та затвердження пропозицій до 

стратегічного замислу застосування сил оборони під 
час відсічі повномасштабній збройній агресії. 

Підсумковий контроль 
Розроблення та захист колективного проекту: 

“Пропозиції до плану оборони держави” 

  

Інформаційні 

джерела 

1. Конституція України.  

2. Закон України “Про національну безпеку України”  
3. Закон України “Про оборону України”.  
4. Закон України “Про Збройні Сили України”  

5. Закон України “Про правовий режим воєнного 
стану”. 

6. Закон України “Про правовий режим 
надзвичайного стану”  

7. Закон України “Про основи національного 
спротиву ”. 

8. Закон України “Про розвідку”. 
9. Стратегія національної безпеки України.  

10. Стратегія воєнної безпеки України 
11. Стратегічний оборонний бюлетень України.  

12. “Положення про мобілізаційну підготовку ЗС 
України та ІВФ” . 



13. “Положення про організацію стратегічного 

планування в Міністерстві оборони України”. 
14. Доктрина з розгортання та перегрупування 

військ (сил). 
15. Доктрина з вогневого ураження. 

16. Вогневе ураження противника в операціях: 
навч. посіб. / кол. авторів; К.: НУОУ, –  80 с. 

17. Доктрина “Повітряні Сили Збройних Сил 
України”,  – 40 с. 
18. Доктрина з охорони повітряного простору та 
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Оцінювання 
навчальних 

досягнень 

Поточний контроль рівня теоретичних знань 
слухачів здійснюється під час всіх видів занять у 

формі: контрольних опитувань, летючок, співбесід з 
окремих питань.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі 
розроблення та захисту колективного проекту: 

“Пропозиції до плану оборони держави” 

  

Додаткова 
інформація 

Платформа дистанційного навчання НУОУ 
https://adl.mil.gov.ua/ 

Електронна бібліотека НУОУhttps://elib.nuou.org.ua/ 
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