
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 11.2 «Порядок 

застосування та зберігання зброї, бойової 

техніки та спеціальних засобів» 

Рівень BO Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

251 Державна безпека/ОПП Державна безпека 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність Курс 4, семестр 8, протягом семестру 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них лекції/практичні) 150 годин (5 кредитів ECTS): з них лекції – 20 

годин / практичні – 34 годин 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра державної безпеки 

Автор дисципліни Дмитренко Олег Миколайович, кандидат 

військових наук, завідувач кафедри державної 

безпеки. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Повна загальна середня освіта. Знання, набуті 

у результаті вивчення нормативних дисциплін 

«Первинна військова професійна підготовка», 

«Основи побудови територіальної оборони та 

руху опору».  

Що буде вивчатися Правові засади застосування зброї, бойової 

техніки та спеціальних засобів. Застосування 

зброї та бойової техніки. Застосування 

спеціальних засобів та службових собак. 

Використання заходів фізичного впливу. 

Випадки, у яких застосовується зброя та 

бойова техніка. Підстави для використання 

спеціальних засобів та заходів фізичного 

впливу. Порядок застосування зброї та бойової 

техніки Збройними Силами України, іншими 

військовими формуваннями та 

правоохоронними органами. Заходи безпеки 

при поводженні зі стрілецькою зброєю та 

спеціальними засобами. Облік, зберігання і 

видача стрілецької зброї та боєприпасів у 

Збройних Силах України. 

Чому це цікаво/треба вивчати Бакалавр з державної безпеки, який прийнятий 

на роботу або службу у силові структури, 

повинен мати стійкі знання з порядку 

застосування та зберігання зброї, бойової 

техніки та спеціальних засобів. 



 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Демонструвати уміння вирішувати проблеми 
та приймати інноваційні рішення, мислити та 
застосовувати здібності до формування 
принципово нових ідей. Забезпечувати 
готовність підпорядкованого підрозділу до 
виконання завдань за призначенням, 
застосовувати методики підготовки персоналу 
та роботи з персоналом підрозділу. 
Встановлювати взаємини, віддавати накази та 
розпорядження,  з керівниками підрозділів 
відділів, установ та органів з питань, 
пов’язаних з проблемами забезпечення 
безпеки. забезпечувати їх виконання та нести 
відповідальність. Налагоджувати співпрацю з 
представникам різних професійних груп та 
громад використовувати стратегії 
індивідуальної та колективної взаємодії. 
Ефективно працювати із засобами масової 
інформації. Розробляти перспективні та 
поточні плани, програми проведення заходів, 
оперативно приймати ефективні рішення у 
складних ситуаціях. Формувати та 
вдосконалювати нормативно-правову базу та 
моделі безпеки для протидії загрозам. 
Розробляти та проводити загальні і спеціальні 
заходи з безпеки, які реалізуються в усіх 
напрямах і видах діяльності суб’єктів 
господарювання. Формувати та 
вдосконалювати організаційні структури та 
створювати відповідні умови для підвищення 
державної безпеки. Оцінювати стан 
протиправної діяльності та противника,  
прогнозувати найбільш ймовірні варіанти дій 
правопорушників та противника при 
вирішенні завдань в різних формах 
оперативно-службової діяльності та видах 
бою,  планувати й організовувати превентивні 
заходи. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері 

державної безпеки, що передбачає 

застосування певних теорій та методів 

державної безпеки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов.  

Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. Здатність 

вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. Здатність приймати обґрунтовані 



 

рішення. Здатність виявляти внутрішні та 

зовнішні загрози, умови, джерела походження 

та граничні показники (індикатори безпеки) 

економічної, екологічної, військової, цивільної 

безпеки. Здатність моніторити розвиток загроз, 

оцінювати їх можливі наслідки, давати 

експертизу рішень, що приймається з точки 

зору безпеки. Здатність формувати та 

вдосконалювати організаційні структури та 

створювати відповідні умови для забезпечення 

безпеки. Здатність розробляти та проводити 

загальні і спеціальні заходи з безпеки, які 

реалізуються в усіх напрямах і видах 

діяльності суб’єктів господарювання. 

Здатність кваліфіковано давати рекомендації 

керівникам підрозділів відділів, установ та 

органів з питань, пов’язаних з проблемами 

забезпечення безпеки. Здатність формулювати 

систему цінностей, діяти соціально 

відповідально, неупереджено, як представник 

держави, керуючись нормами законодавства. 

Здатність забезпечити готовність 

підпорядкованого підрозділу до виконання 

завдань за призначенням, застосовувати 

методики підготовки персоналу та роботи з 

персоналом підрозділу. Здатність віддавати 

накази та розпорядження, забезпечувати їх 

виконання та нести відповідальність.  

Інформаційне забезпечення та/або web- 

покликання 

1. Про Статут гарнізонної та вартової служб 

Збройних Сил України : Закон України від 

24.03.1999 р. № 550-XIV. Дата оновлення: 

24.08.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/550-14#Text (дата звернення: 

15.01.2022). 

2. Про національну поліцію України : Закон 

України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Дата 

оновлення: 01.01.2022 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#top 

(дата звернення: 15.01.2022). 

3. Про внесення змін до Закону України «Про 

Державну прикордонну службу України» 

щодо вдосконалення порядку використання та 

застосування заходів примусу, бойової техніки 

та озброєння особовим складом Державної 

прикордонної служби України : Закон України 

від 18.11.2021 р. № 1897-IX. Дата оновлення: 

18.11.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 



 

laws/show/1897-20#Text (дата звернення: 

15.01.2022). 

4. Про затвердження Порядку застосування 

зброї і бойової техніки з’єднаннями, 

військовими частинами і підрозділами 

Збройних Сил під час виконання ними завдань 

у районі проведення антитерористичної 

операції у мирний час : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 14.02.2018 р. № 68. Дата 

оновлення: 14.02.2018 р. URL: https://zakon. 

rada.gov.ua/laws/show/68-2018#Text (дата 

звернення: 15.01.2022). 

5. Про затвердження Порядку застосування 

зброї і бойової техніки з’єднаннями, 

військовими частинами і підрозділами 

Збройних Сил під час виконання ними завдань 

щодо відсічі збройної агресії проти України : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

10.10.2018 р. № 828. Дата оновлення: 

10.10.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/828-2018#Text (дата звернення: 

15.01.2022). 

6. Про затвердження Інструкції про 

організацію обліку, зберігання і видачі 

стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних 

Силах України : Наказ Міністра оборони 

України від 29.06.2005 р. № 359. Дата 

оновлення: 02.02.2018 р. URL: https://zakon. 

rada.gov.ua/laws/show/z0933-05#Text (дата 

звернення: 15.01.2022). 

7. Про затвердження Інструкції про 

застосування зброї, бойової техніки, озброєння 

кораблів (катерів),  літаків і вертольотів 

Державної прикордонної служби України, 

спеціальних засобів та заходів фізичного 

впливу під час охорони державного кордону та 

виключної (морської) економічної зони 

України : Наказ Адміністрації Державної 

прикордонної служби України від 21.10.2003 

р. № 200. Дата оновлення: 21.10.2003 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-03# 

Text (дата звернення: 15.01.2022). 

8. Про затвердження Інструкції з організації 

забезпечення, зберігання та експлуатації 

озброєння в Національній поліції України :  

Наказ Міністерства внутрішніх справ України 

від 11.10.2018 р. № 828. Дата оновлення: 



 

11.10.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/z1249-18#Text (дата звернення: 

15.01.2022). 

9. Про затвердження Інструкції із заходів 

безпеки при поводженні зі зброєю : Наказ 

Міністерства внутрішніх справ України від 

01.02.2016 р. № 70. Дата оновлення: 01.02.2016 

р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 

z0250-16#Text (дата звернення: 15.01.2022). 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 
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