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 Кафедра військової підготовки є структурним 
підрозділом Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» і призначена 
для навчання офіцерів запасу з числа громадян 
України, що мають або здобувають ступінь вищої 
освіти не нижче бакалавра.  

 

  



СПЕЦІАЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
КНЕУ: 

"Організація речового 

забезпечення військ (сил), 

експлуатація та ремонт технічних 

засобів речової служби" 

"Організація продовольчого 

забезпечення військ (сил), 

експлуатація та ремонт технічних 

засобів продовольчої служби" 



       

                            

 
                                                                                                    

Громадяни України проходять військову  

підготовку за програмою підготовки офіцерів 

запасу на добровільних  засадах,  

за умови, що мають або здобувають освітній 

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра,  

придатні до військової служби за станом здоров'я  

та морально-діловими якостями. 

 

 

 
Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу” 
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УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУНА НАВЧАННЯ: 

• Подача документів до Відбіркової комісії розпочинається 

з 01 лютого 2021 року.  
 

• Проходження медичної комісії та конкурсного відбору. 
 

• Зарахування на навчання здійснюється наказом Ректора 

університету до 01.09.2021р. 
 

• Укладання контракту на військову підготовку. 
 

• Здійснення оплати навчання згідно контракту. 
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НАВЧАЛЬНИЙ  

ЗБІР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНІ ПРАКТИЧНІ  

ЗАНЯТТЯ НА  БАЗІ ВІЙСЬК 

БАЗОВА 

ОСВІТА 

У 

ЦИВІЛЬНОМУ 

ВНЗ 

1. 

ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВА 

  ПІДГОТОВКА 

ЗМІСТ  НАВЧАННЯ 

 

3. 

ТАКТИЧНА 

 і ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА  

ПІДГОТОВКА 

 

4.   
ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНА 

 І ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНА 
ПІДГОТОВКА 

2. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА 

МЕТОДИКА РОБОТИ 

З ОСОБОВИМ  

СКЛАДОМ 

 

ОФІЦЕР  

ЗАПАСУ 
 

 

  ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ 
ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ І 

ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ 
ПІДГОТОВКИ 

 

  ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ 
ЗАГАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

  ПЕРЕЛІК МОДУЛІВ 
ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 
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ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ 
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ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ НА БАЗІ ОКРЕМОГО ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО 

ПОЛКУ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
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ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 

ПЕРВИННОЇ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
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ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ НА БАЗІ 229 ОБ'ЄДНАНОГО ЦЕНТРУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТИЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
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           З метою системного розгляду 

проблем логістичного забезпечення 

ЗС України 26 лютого 2020 року в 

КНЕУ на базі кафедри військової 

підготовки відбувся круглий стіл на 

тему: «Логістичне забезпечення 

Збройних Сил». 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ: 
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ТрадиціЇ кафедри: 

  - святкування Дня захисника України 14 жовтня 

та «польова кухня»: 
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 Відповідно до наказу Міністра оборони України (по особовому складу), 

випускникам кафедри військової підготовки ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана», які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче «Бакалавра», 

пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів 

запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, 

присвоюється первинне військове звання «Молодший лейтенант запасу». 

 - урочисте прийняття військової присяги, 

присвоєння  військового звання «Молодший лейтенант 

запасу» та вручення офіцерських погонів 
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До послуг студентів 

Спеціалізовані навчальні класи 
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До послуг студентів 

Спеціалізовані навчальні класи 
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До послуг студентів 

Електронна бібліотека 

Буфет та їдальня 
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        Командування Сил логістики Збройних Сил 

України проводить добір кандидатів (громадяни України, які 

закінчили кафедру військової підготовки КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана та отримали первинне військове звання "молодший 

лейтенант запасу") на заміщення вакантних посад у військових 

частинах логістики в м. Київ, м. Львів, м. Харків та м. Одеса. 

ВАКАНСІЇ ДЛЯ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ 

 Грошове забезпечення: 

      На сьогоднішній день грошове забезпечення офіцерського 

складу, залежно від займаних посад та військового звання, 

орієнтовно складає – від 17 тис. грн. 

      Також щороку військовослужбовці мають право на отримання 

грошової допомоги на оздоровлення в розмірі місячного грошового 

забезпечення та матеріальної допомоги в розмірі, що не перевищує 

місячне грошове забезпечення. 
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СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ  

ПРИ УКЛАДАННІ КОНТРАКТУ З МОУ: 

Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних Сил України мають право на 

отримання службового житла; 

    військовослужбовці, які прослужили у Збройних Сил України більше 20 років, мають 

право на отримання постійного житла за рахунок держави; 

    щорічно військовослужбовцям надається відпустка від 30 до 45 діб із збереженням 

грошового забезпечення та надається грошова допомога на оздоровлення у 

розмірі місячного грошового забезпечення. Також передбачені додаткові відпустки 

відповідно до чинного законодавства; 

    у разі зміни місця проходження військової служби (зміна гарнізону) кожен 

військовослужбовець отримує підйомну допомогу у розмірі місячного грошового 

забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового 

забезпечення на кожного члена сім’ї; 

    кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я 

Міністерства оборони України військовослужбовцям надається на безоплатній основі; 

    кожен військовослужбовець разом із сім’єю має право на санаторно-курортне 

лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на 

туристичних базах Міністерства оборони України (один раз на рік). При цьому, якщо 

військовослужбовець має статус учасника бойових дій, держава компенсує вартість 

його відпочинку (лікування) в повному обсязі та 50% вартості відпочинку (лікування) 

членів його сім’ї; 

    право на пенсійне забезпечення військовослужбовці набувають при вислузі 25 

років і більше незалежно від віку, або за наявності трудового стажу 25 років і більше, 

з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба. 
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ТОП-6 ПРИЧИН, ЧОМУ ВАРТО ВСТУПАТИ НА КАФЕДРУ 

ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ У КНЕУ: 
 1. КНЕУ – єдиний в Україні економічний ВНЗ, що проводить військову 

підготовку за спорідненими спеціальностями економічного профілю: логістика у 

сфері продовольчого та речового забезпечення ЗС.  

 2. Під час навчання на кафедрі військової підготовки громадяни України 

звільнені від призову на строкову військову службу ст. 17 Закону України «Про 

військовий обов'язок та військову службу» від 28 вересня 2017 року. 

 3. Додаткова можливість освоїти військовий фах, разом зі здобуттям 

основної спеціальності. Програма підготовки офіцерів запасу включається до 

навчальних планів вищого навчального закладу за місцем основного (базового) 

навчання, як окрема навчальна дисципліна. Закон України “Про військовий обов’язок 

і військову службу”. 

 4. Можливість працевлаштування для випускників кафедри військової 

підготовки до всіх силових структур та на державну службу. Досвід навчання є 

перевагою у вашому майбутньому резюме, в тому числі при працевлаштуванні 

у сфері бізнесу. 

 5. Втілити в життя бажання стати офіцером та отримати звання 

молодшого лейтенанта. 

 6. Кафедра військової підготовки допомагає втілити свій громадянський 

обов’язок. Кожен свідомий громадянин нашої держави у необхідний для того 

час повинен стати на захист своєї Батьківщини. 
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

• Телефони робочі:  044-205-54-85, 044-205-54-66. 

 моб.   096-464-11-20, 

 моб.   073-489-43-38,  

 моб.   066-704-01-30. 

 

• Адреса: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка 81 (Мельникова), корпус 6 

(КНЕУ), 2 поверх кабінети № 21; 28. 

 

• E-mail: abiturient- 

    kvp@kneu.edu.ua 

 

На 2 поверх 

На 2 поверх 

перехід 
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