Кафедра військової підготовки Національного університету оборони
України імені Івана Черняховського проводить військову підготовку фахівців за
програмою офіцерів запасу з військово-облікової спеціальності: “ Організація
продовольчого, речового, шкіперського і торговельно-побутового забезпечення”.
Навчання триває 2 роки, методом “військового дня” (один навчальний день
на тиждень).
До військової підготовки студентів з військово-облікової спеціальності
“Організація продовольчого, речового, шкіперського і торговельно-побутового
забезпечення;” залучаються студенти вищих навчальних закладів, які навчаються
за наступними спеціальностями: 051 “Економіка”, 056 “Міжнародні економічні
відносини”, 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та
страхування”, 073 “Менеджмент”, 075 “Маркетинг”, 102 “Хімія”, 161 “Хімічні
технології та інженерія”, 181 “Харчові технології”,

182 “Технології легкої

промисловості”, 183 “Технології захисту навколишнього середовища”, 185
“Нафтогазова інженерія та технології”, 203 “Садівництво та виноградарство”, 204
“Технологія

виробництва

і

переробки

продукції

тваринництва”,

208

“Агроінженерія”, 241 “Готельно-ресторанна справа” та громадяни України, які
мають освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче “бакалавра”, за вказаними
спеціальностями.
Тилове забезпечення Збройних сил України як складова частина їх
боєздатності здійснюється з метою:
- задоволення матеріальних, транспортних, побутових та інших потреб
військ (сил) для підтримання їх у боєздатному стані та створення
сприятливих умов для виконання покладених на них завдань.
- підтримання підрозділів у боєздатному стані і створення їм сприятливих
умов для виконання завдань.
Завдання тилового забезпечення виконуються підрозділами тилу, які
власними силами здатні:

- забезпечувати підрозділи водою, боєприпасами, пальним, засобами
захисту, речовим майном та іншими матеріальними засобами;
- організовувати якісне харчування та доведення встановлених норм
харчування до особового складу;
- організовувати

лазнево-пральне

обслуговування

особового

складу

підрозділів;
- організовувати правильну експлуатацію, зберігання та ремонт технічних
засобів продовольчої та речової служби, виконання протипожежних
заходів та санітарно-гігієнічних вимог на об’єктах продовольчої та речової
служби;
- здійснювати

планування

і

контроль

господарської

діяльності

продовольчої та речової служби військової частині у мирний час,
особливий період, в умовах воєнного та надзвичайного стану.
У разі потреби випускники кафедри військової підготовки, за наказом
Міністра оборони України підлягають призову для проходження військової
служби осіб офіцерського складу, або, за їх бажанням, можуть бути прийняті на
військову службу за контрактом осіб офіцерського складу на посаду:
- офіцер відділу тилового забезпечення;
- начальник (помічника начальника) продовольчої служби військової
частини;
- начальник (помічника начальника) речової служби військової частини;
- командира взводу матеріального забезпечення військової частини;
Наступні посади з додатковою підготовкою у вищих військовонавчальних закладах:
- (начальника) помічника начальника продовольчої служби оперативного
командування;
- (начальника) помічника начальника речової служби оперативного
командування;

Безперебійне тилове забезпечення військ (сил) є одним із основних умов
успішного ведення операцій (бойових дій) Збройними Силами України, а також
для виконання повсякденних завдань.

