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Курс лекцій розроблений на основі положень, викладених у наказах Міністра 

оборони України, директив начальника Генерального штабу Збройних Сил Украї-
ни, організаційно-методичних указівках командування Сухопутних військ (СВ), у 
Бойовому статуті СВ і настановах з урахуванням досвіду проведення антитерорис-

тичної операції (АТО), бойової підготовки військ і штабів, на основі навчальної 
програми з дисципліни “Загальна тактика”. 

У роботі розглядаються основні положення по підготовці батальйону до бою і 
ведення його в різних умовах обстановки, зміст роботи командира і штабу по підго-

товці бою і управлінню підрозділами в бою. Освоєння цих положень є необхідною 
передумовою розуміння сучасних вимог до тактичної підготовки військ, передба-
чення ходу і результату бою, організація на цій основі всебічного забезпечення. 

Курс лекцій “Механізований (танковий) батальйон в загальновійськовому 
бою” розроблений на основі навчальної програми військової підготовки студентів 
вищих медичних закладів, слухачів Української військово-медичної академії з ди-
сципліни “Загальна тактика” і відповідає вимогам Бойових статутів родів військ 

Сухопутних військ та інших керівних документів з урахуванням розвитку озбро-
єння і техніки за останні роки, поглядів військових фахівців на ведення воєнних 
дій тактичного рівня взагалі і загальновійськового бою зокрема з урахуванням дос-

віду проведення АТО. Організаційно-штатна структура військових формувань роз-
глядається згідно з навчальним штатом, прийнятим для вивчення на кафедрі опе-
ративно-тактичної підготовки Української військово-медичної академії. 

Даний посібник розроблений начальником кафедри оперативно-тактичної під-

готовки полковником Шугалій Є.П., старшим викладачем Мусієнко О.І., виклада-
чем Слєтковим Ю.В. 

Відповідальний редактор – полковник Шугалій Є.П.  

Курс лекцій з загальної тактики, призначений для слухачів та студентів вклю-
чає збірку лекцій з тем: 

1. Основи теорії тактики. Склад Збройних Сил України. Основи загальновійсь-
кового бою. 

2. Механізовані і танкові частини та підрозділи. 
3. Організація і основи застосування частин і підрозділів іноземних держав. 
4. Основи управління та взаємодії. 

5. Основи організації забезпечення частин і підрозділів. 
6. Механізований (танковий) батальйон в обороні. 
7. Механізований (танковий) батальйон в наступі. 
8. Основи пересування і розташування на місці частин і підрозділів.  
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ЛЕКЦІЯ 

Вступ. Основи теорії тактики. Склад Збройних Сил 
України. Основи загальновійськового бою. 

ЗМІСТ. 

Вступ. 

1. Тактика – складова частина воєнного мистецтва  

2. Збройні Сили України, їх призначення і склад. 

3. Основи загальновійськового бою. 

4. АТО – визначення, основні поняття та принципи ведення бо-

йових дій. 

Заключна частина. 

ЛІТЕРАТУРА. 

1. Конституція України та Закони України про Збройні Сили. 

2. Указ Президента України № 555/2015 від 24 вересня 2015 ро-

ку „ Воєнна доктрина України.”  

3. Державна програма розвитку Збройних Сил України на 2015-

2017 рр. 

4. Біла книга 2015. Оборонна політика України: М.О. України, 

Київ-2015. 

5. Корнієнко О.Г., Андрейко Я.Т., Слободянюк О.В., Ярошенко 

М.Б. Загальновійськова підготовка: Підручник. - Тернопіль: Укр-

медкнига, 2002.- с.538. 

6. Бойовий статут Сухопутних військ. Частина ІІ: Батальйон, ро-

та. - К.: воєнне видавництво України “Варта”, 1998.-с.288. 

7. Бойовий статут Сухопутних військ. Частина ІІІ: Взвод, відді-

лення, танк. - К.: воєнне видавництво України “Варта”, 1995.-с.240. 

 

ВСТУП. 

Метою цієї лекції є формування знань з питань тактики шляхом 

їх поглиблення та розширення. 

В лекції будуть викладені принципові положення тактики з пог-

ляду сучасності та на майбутнє, включаючи питання основ, підго-

товки та ведення сучасного загальновійськового бою, особливу 

увагу звертаючи на характерні риси та принципи його ведення в 

тому числі і при проведенні АТО. 
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Принципові положення тактики ґрунтуються на фундаменталь-

них та прикладних положеннях воєнної науки та її основної галузі - 

воєнного мистецтва. 

На зміни в принципових положеннях тактики впливають соціа-

льні і технічні процеси, що протікають на конкретному етапі розви-

тку суспільства в цілому, і конкретної держави зокрема, а також 

вимоги, що витікають із установок воєнної доктрини, основ підго-

товки і ведення операцій оперативних об’єднань, бойових статутів, 

настанов керівних документів, які регламентують питання підгото-

вки та ведення бойових дій, наказів Міністра оборони України, ди-

ректив начальника Генерального штабу Збройних Сил України, ор-

ганізаційно - методичних вказівок командувачів видів Збройних 

Сил та інших керівних документів. 

Фундаментальні положення виступають, як закони чи закономі-

рності, тому їх потрібно виконувати обов’язково, тоді як положен-

ня, які містяться в керівних документах потрібно застосовувати 

творчо, не допускаючи шаблону, а спираючись на умови обстанов-

ки, яка склалась.  

Розглядаючи найважливіші теоретичні положення і практичні 

рекомендації тактики, ми повинні тісно їх узгоджувати з основними 

положеннями оперативного мистецтва та стратегії. В Академії ви-

вчення тактики здійснюється на кафедрі оперативно-тактичної під-

готовки шляхом проведення різних видів занять: лекцій, самостій-

них занять (СЗ), семінарів(С), групових занять (ГЗ), групових вправ 

(ГВ) та інших. 

Крім перерахованих занять, навчальний процес буде супрово-

джуватися виконанням контрольних тестів та завдань, а також зві-

туванням на заліках та іспитах, в тому числі і перед Державною ек-

заменаційною комісією. 

Воєнне мистецтво – це теорія й практика підготовки і ведення 

воєнних дій на суші, морі та у повітрі. Теорія воєнного мистецтва є 

складовою частиною військової науки. Військове мистецтво скла-

дається із стратегії, оперативного мистецтва та тактики. 

Тактика – наука про теорію і практику підготовки та виконання 

завдань підрозділами, частинами і з’єднаннями різних видів Зброй-

них Сил, родів військ (сил) і спеціальних військ в ході бою. Бій – 
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основна форма тактичних дій військ, яка являє собою сукупність 

узгоджених за метою, місцем і часом удар, вогонь та маневр. 

Тактика досліджує закономірності, характер і зміст бою, розро-

бляє способи його підготовки й ведення, вивчає бойові властивості 

та можливості підрозділів, частин і з’єднань. Практика тактики 

охоплює діяльність командирів, штабів і військ щодо підготовки й 

ведення бою. Вона включає: постійне уточнення даних обстановки; 

прийняття рішення й доведення бойових завдань до підлеглих; пла-

нування та підготовку бою; ведення бойових дій та управління під-

розділами; забезпечення бойових дій. 

Тактика поділяється на загальну тактику, тактику видів Зброй-

них Сил України, тактику родів військ і тактику спеціальних 

військ. Основу загальної тактики складає тактика Сухопутних 

військ. 

Загальна тактика вивчає підготовку і ведення загальновійсько-

вого бою. Її складовими є тактика загальновійськових з’єднань і 

підрозділів, а також видів Збройних Сил України та родів військ і 

спеціальних військ, які входять до складу Сухопутних військ. Вона 

вивчає: зміст видів бойових дій; роль ударів зброєю масового ура-

ження, вогневими та іншими засобами; розробляє форми маневру 

військ, похідні, передбойові та бойові порядки; визначає місце та 

роль з’єднань, частин і підрозділів кожного роду військ та спеціа-

льних військ у загальновійськовому бою, завдання, які вони вико-

нують в ході бойових дій, способи їх сумісного бойового застосу-

вання та порядок взаємодії між ними. 

Сучасна тактика передбачає ведення бою із застосуванням як 

зброї масового ураження, так і звичайної зброї. 

Тому теорія і практика загальновійськового бою повинна пос-

тійно удосконалюватися з урахуванням вимог стратегії, оператив-

ного мистецтва та змін в матеріальній основі бою, а також рівень 

тактичного мистецтва командирів (начальників), штабів і військ – 

безперервно підвищуватися. 

В даній лекції будуть розглянуті чотири питання: 

1. Тактика – складова частина воєнного мистецтва  

2. Збройні Сили України, їх призначення і склад. 

3. Основи загальновійськового бою. 
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4. АТО – визначення, основні поняття та принципи ведення бо-

йових дій. 

Заключна частина. 

1. ТАКТИКА – СКЛАДОВА ЧАСТИНА  

ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

З моменту свого зародження тактика була й залишається скла-

довим елементом воєнного мистецтва. Розглянемо ряд категорій, 

що покладаються в основу воєнної науки, визначимося у їх співвід-

ношенні між собою та яким чином вони впливають на тактику. 

Відомо, що діяльність військових асоціює з такими категоріями 

як: “війна”, “збройна боротьба”, “воєнні дії”, “воєнна наука”, “во-

єнне мистецтво”, “стратегія”, “оперативне мистецтво”, “тактика”. 

Пригадаємо ці категорії і визначимося з їх співвідношенням. 

Для чіткості я дозволимо собі деяке абстрагування. 

Війна - це продовження політики шляхом насильства. 

Основним змістом війни на сучасному етапі розвитку суспільст-

ва є збройна боротьба, поруч із політичною, економічною, психоло-

гічною, інформаційною та іншими формами боротьби. 

Збройна боротьба - це основна форма боротьби у війні, яка являє со-

бою сукупність узгоджених і взаємопов’язаних воєнних дій Армії (ЗСУ) 

та спеціальних дій інших військових формувань, які проводяться за єди-

ними замислом і планом для досягнення політичної мети. 

Основним змістом збройної боротьби є воєнні дії армії (ЗСУ) та 

спеціальні дії інших військових формувань держави. 

Воєнні дії - це організоване застосування зброї і техніки особо-

вим складом законно створених військових формувань супротив-

них сторін у збройній боротьбі. 

Воєнні дії мають два види: оборона і наступ, різновидністю на-

ступу виступає контрнаступ. 

Наступ - це вид воєнних дій, який являє собою організоване за-

стосування зброї і техніки стороною, що здійснює напад. 

Оборона - це вид воєнних дій, який являє собою організоване 

застосування зброї і техніки стороною, що відбиває напад. 

Контрнаступ - це різновидність наступу, суть якого полягає в 

наступі на противника, що наступає, тоді як просто наступ здійс-

нюється на противника, що обороняється. 
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Як наступальні, так і оборонні воєнні дії можуть бути різного 

рівня: 
➢ основні - стратегічного, оперативного, тактичного; 

➢ не основні - оперативно-стратегічного, оперативно-тактичного. 

Формами воєнних дій є : 

стратегічного рівня – кампанія групи стратегічних об‘єднань, 

операція стратегічного об’єднання; 

оперативно-стратегічного рівня – битва оперативно-

стратегічного об’єднання; 

оперативного рівня - операція оперативного об’єднання; 

оперативно-тактичного рівня - бойовище оперативно-

тактичного об’єднання; 

тактичного рівня – бій з‘єднання, бій тактичної групи з‘єднання, 

бій частини, бій тактичної групи частини, бій підрозділу, бій такти-

чної групи підрозділу. 

Складовим елементом кожної форми воєнних дій є бойові дії, 

можуть мати місце також ракетний, бомбовий, торпедний удари. 

Воєнні дії є об’єктом дослідження (вивчення) такої галузі воєн-

ної науки, як “воєнне мистецтво”. 

Основи, підготовка і ведення воєнних дій є предметом дослі-

дження воєнного мистецтва. 

Воєнне мистецтво на сучасному етапі розвитку воєнної науки 

охоплює систему знань про воєнні дії, тобто являє собою теорію і 

практику підготовки і ведення воєнних дій. 

Будучи основною галуззю воєнної науки, воєнне мистецтво 

структурно має три складові елементи : стратегію, оперативне мис-

тецтво і тактику. 

Так як об’єктом нашої сьогоднішньої лекції є бій, я зупинюся на 

тій галузі воєнного мистецтва, яка його досліджує. 

Бій є об’єктом дослідження тактики. 

Тактика (як і стратегія) є найстарішою складовою воєнного мис-

тецтва і охоплює систему знань щодо теорії і практики підготовки 

та ведення бою. 

Теорія тактики вивчає закономірності, характер, способи підго-

товки та ведення бою з’єднаннями, частинами і підрозділами. Вона 

розробляє теоретичні положення основ, підготовки та ведення бою, 

тактичні вимоги до озброєння і військової техніки, організації 
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з’єднань, частин і підрозділів та обладнання простору, в межах яко-

го здійснюється підготовка ведення бою. 

Практика тактики включає виконання заходів щодо підготовки 

та ведення бою. 

Теорія і практика підготовки та ведення бою ґрунтується на: ро-

звитку озброєння і техніки; досвіді ведення бою чи бойових дій 

з’єднаннями, частинами і підрозділами в ході ведення воєнних дій; 

досвіді бойової підготовки, особливо в ході маневрів і тактичних 

навчань; принципах ведення бою; завданнях оперативного мистец-

тва. 

Структурно тактика складається із: загальної тактики; тактики 

родів військ; тактики спеціальних військ; тактики з’єднань, частин і 

підрозділів інших військових формувань. 

Загальна тактика охоплює теорію і практику підготовки та ве-

дення загальновійськового бою з’єднаннями, частинами і підрозді-

лами механізованих, танкових і аеромобільних військ.. 

Тактика родів військ охоплює теорію і практику підготовки та 

ведення бою і бойових дій з’єднаннями, частинами і підрозділами 

родів військ усіх видів збройних сил, крім механізованих, танкових 

і аеромобільних війск СВ. Вона включає: 

в Сухопутних військах – тактику ракетних військ і артилерії, 

протиповітряної оборони СВ та армійської авіації; 

в ПС (для ППО) - тактику зенітно-ракетних військ, зенітно-

артилерійських військ, радіотехнічних військ, винищувальної авіа-

ції; 

в ПС (для авіації) - тактика бомбардувальної авіації, штурмової 

авіації, воєнно-транспортної авіації та розвідувальної авіації; 

в ВМС - тактику підводних і надводних сил, морської авіації, 

берегових ракетно-артилерійських військ і морської піхоти. 

Тактика спеціальних військ охоплює теорію і практику підгото-

вки та здійснення заходів всебічного забезпечення бою і бойових 

дій з’єднаннями, частинами і підрозділами спеціальних військ усіх 

видів збройних сил. Вона включає: тактику частин і підрозділів бо-

йового забезпечення (розвідки, зв’язку, РХБЗ, РЕБ, інженерних 

військ, комендантської служби та інші), технічного і тилового за-

безпечення , а також тактику органів морально-психологічного за-

безпечення. 
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Тактика інших військових формувань охоплює теорію і практи-

ку виконання завдань частинами і підрозділами інших формувань 

держави. Вона включає: тактику формувань СБУ, МВС (НГ), 

ДержПС, ДержСНС. 

Сучасні інформаційні джерела не висвітлюють питань теорії і 

практики участі родів військ і спеціальних військ у загальновійсь-

ковому бою, не визначають послідовність і зміст роботи начальни-

ків родів військ і спеціальних військ, що негативно впливає на під-

готовку і ведення загальновійськового бою і, особливо, організацію 

бою. 

Доцільно приділити більше уваги цьому питанню. 

Розвиток тактики здійснюється під впливом появи більш доско-

налої і нової зброї та військової техніки, і залежить від: стану теорії 

і практики підготовки та ведення бою; стану підготовки з’єднань, 

частин і підрозділів та їх управлінь; необхідної кількості і якості 

сучасної зброї, особливо нової; обладнання простору ведення воєн-

них дій; наявності захисних і пересувних пунктів управління 

з’єднань, частин і підрозділів; стану науково-дослідницької роботи; 

відповідності організаційно-штатної структури з’єднань озброєн-

ню, формам і способам ведення бою та підготовці особового скла-

ду; поглядів військових фахівців інших, особливо сусідніх держав, 

на підготовку і ведення бою; досвіду і уроків операцій оперативних 

об’єднань і бойової підготовки. 

Етапи розвитку тактики пов’язані з розвитком суспільства і по-

діляються на тактику рабовласницького ладу, тактику епох феода-

лізму і капіталізму та тактику сучасної епохи. 

Розвиток тактики потрібно розглядати через аналіз факторів, які 

впливають на її розвиток, найважливішим з яких є поява нової і 

більш удосконаленої зброї та військової техніки. 

Тактика, будучи окремим елементом воєнного мистецтва, тісно 

пов’язана з оперативним мистецтвом і стратегією. 

Взаємозв’язок складових елементів воєнного мистецтва потріб-

но розглядати через: 

бойові завдання - тактичні, оперативно-тактичні, оперативні, 

оперативно-стратегічні і стратегічні; 

військові формування, які ці завдання виконують: тактичні гру-

пи підрозділів; підрозділи; тактичні групи частин; частини; тактич-
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ні групи з‘єднань; з’єднання; оперативно-тактичні об’єднання; опе-

ративні об’єднання; оперативно-стратегічні об’єднання; стратегічні 

об’єднання; 

форми воєнних дій – бій, бойовище, операція оперативного 

об’єднання, битва, операція стратегічних об’єднань; 

простір, в межах якого ведуться воєнні дії - для оборони (окоп, 

траншея, опорний пункт, район оборони, ділянка оборони частини, 

смуга оборони з’єднання, напрямок, операційний напрямок, страте-

гічний напрямок, театр воєнних дій). 

Підводячи підсумок першого навчального питання, хочу наго-

лосити, що тактика є складовим елементом воєнного мистецтва Во-

на охоплює теорію і практику підготовки та ведення бою. Об’єктом 

вивчення тактики є бій, а предметом - основи (як принципові поло-

ження теорії бою), підготовка і ведення бою. 

2. ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ,  

ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ І СКЛАД. 

Збройні Сили України — це військове формування, на яке від-

повідно до ст.17 Конституції України покладаються оборона Укра-

їни, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторкан-

ності. 

Структура, чисельність та система управління Збройних Сил ви-

значаються потребами, можливостями та досвідом держави в за-

безпеченні обороноздатності, завданнями, покладеними на Збройні 

Сили. 

Організаційна структура Збройних Сил (табл. 1) встановлена 

Законом України "Збройні Сили України" і складається з Генераль-

ного штабу, трьох видів Збройних Сил, окремого роду військ - Ви-

сокомобільні десантні війська (ВДВ) Збройних Сил України та об'-

єднань, з'єднань, військових частин, військових навчальних закла-

дів, установ та організацій, що не належать до видів Збройних Сил.  

За функціональним призначенням, Збройні Сили складаються з 

Об'єднаних Сил швидкого реагування, Основних Сил оборони, 

З'єднань та військових частин, організацій, що не належать до фун-

кціональних структур. 

До видів Збройних Сил України відносяться: 
➢ Сухопутні Війська; 
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➢ Повітряні Сили; 

➢ Військово-Морські Сили. 

СУХОПУТНІ ВІЙСЬКА УКРАЇНИ - найчисельніший, комплекс-

ний за озброєнням і технічним оснащенням вид Збройних Сил. Вони 

складають основу Збройних Сил України. За своїм призначенням і 

обсягом покладених завдань Сухопутним військам відводять вирі-

шальну роль у запобіганні та відбитті можливої агресії проти Украї-

ни. 

Сухопутні війська призначені для: відбиття ударів сухопутних 

угрупувань агресора, утримання території, районів, рубежів, розг-

рому угрупувань військ противника. 

За своїми бойовими можливостями вони здатні самостійно або у 

взаємодії з іншими видами Збройних Сил відбивати вторгнення су-

хопутних військ, великих повітряних і морських десантів против-

ника, наносити одночасні масовані вогневі удари по противнику на 

усю глибину його оперативного шикування, проривати оборону 

противника, здійснювати наступ у високих темпах на велику гли-

бину та закріплюватися на зайнятій території. 

До складу Сухопутних військ належать такі р о д и в і й с ь к: 

механізовані, танкові, ракетні війська та артилерія, армійська авіа-

ція та війська протиповітряної оборони Сухопутних військ. 

Механізовані і танкові війська складають основу Сухопутних у 

військ. Вони призначені:  
➢ в обороні - для утримання районів, рубежів і позицій, які зай-

мають війська, відбиття ударів противника і нанесення поразки 

його військам, які наступають; 

➢ в наступі - для прориву оборони противника, знищення його 

угрупування, захоплення важливих районів, рубежів і об'єктів, 

форсування водних перешкод, переслідування противника, що 

відступає, ведення зустрічних битв, боїв і дій у складі морських 

та повітряних десантів. 

М е х а н і з о в а н і війська є найчисельнішим родом Сухопут-

них військ Збройних Сил України. Маючи високу бойову самостій-

ність і універсальність, вони здатні виконувати завдання на різній 

місцевості і в будь-яку погоду, на головних або другорядних на-

прямках, в першому чи другому ешелоні бойових порядків (опера-

тивного шикування). 
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Основу механізованих військ складають механізовані з'єднання, 

які мають на озброєнні танки (Т-64БМ «Булат», Т-72, Т-80, Т-84), 

бойові машини піхоти (БМП-1, БМП-2), бронетранспортери (БТР-

60, БТР-70, БТР-80), сучасну артилерію та протитанкові керовані 

ракети, засоби ППО та всебічного забезпечення. Озброєння з'єд-

нань високоточною зброєю посилює їх вогневу потужність, ударну 

силу і маневреність, забезпечує ведення бойових дій у високих те-

мпах і на велику глибину. 

Т а н к о в і війська - маючи потужний вогонь, високу рухли-

вість і маневреність, використовуються переважно на головних на-

прямках:  
➢ в наступі - як правило, в складі ударних угрупувань в першому 

чи другому ешелонах; 

➢ в обороні - здебільшого у складі других ешелонів і резервів для 

нанесення контрударів (контратак) і завершення розгрому про-

тивника, що вклинився в оборону. 

Високомобільні десантні війська - високо мобільний окремий 

рід Збройних сил України, призначений для охоплення противни-

ка з повітря і виконання завдань в його тилу, знешкодження засо-

бів ядерного нападу, пунктів управління, захоплення й утримання 

важливих районів, рубежів, об’єктів в оперативній та тактичній 

глибині противника, а також використовуються як протидесант-

ний резерв та для прикриття державного кордону і проходів у го-

рах. 

Р а к е т н і в і й с ь к а т а а р т и л е р і я (РВ та А) є основними 

вогневими засобами Сухопутних військ.  

Ракетні війська призначені для ураження засобів ядерного і 

хімічного нападу, основних угрупувань військ, авіації на аерод-

ромах, засобів протиповітряної оборони, пунктів управління, 

тилових і інших важливих об’єктів противника в усій глибині 

його оперативного шикування, а на приморських напрямках, 

крім цього, - і для руйнування пунктів базування Військово-

Морських Сил противника та знищення його бойових кораблів і 

суден.  
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Таблиця 1 

СКЛАД ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ 

І. ВИДИ ЗБРОЙНИХ СИЛ 
Сухопутні 

Війська (СВ): 

командування 

Повітряні сили 

(ПС):  

командування  

Військово-

Морські Сили: 

командування 

 

 РОДИ ВІЙСЬК (СИЛ) 

 

Роди військ  

Сухопутних військ 

 

Роди авіації та військ  

Повітряних Сил 

Роди військ 

(сил) Військово-

Морських Сил 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

6. 

 

 

Механізовані 

війська 

Танкові війська 

 

Ракетні війська і 

артилерія 

Війська ППО 

Сухопутних 

Військ 

Армійська авіація 

Військові части-

ни тилу та озбро-

єння 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Бомбардуваль-

на авіація 

Винищувальна 

авіація 

Штурмова  

авіація 

Розвідувальна 

авіація 

Транспортна 

авіація 

6. 

 

 

7. 

Зенітні 

ракетні 

війська 

Радіо-

технічні 

війська  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Надводні 

сили 

Морська 

авіація 

Морська  

піхота і 

артилерія 

Частини 

та підроз-

діли все-

бічного 

забезпе-

чення 

Окремий рід Збройних сил України – Десантно-штурмові війська (ДШВ), 

Сили Спеціальних Операцій (ССО). 

ІІ. СПЕЦІАЛЬНІ ВІЙСЬКА 

1. Розвідувальні  4. Радіоелектронної  

боротьби 

2. Інженерні  5. Військові частини зв’язку 

 

3. Радіохімічного та бактеріологіч-

ного захисту (РХБЗ)  

6. Топографічні 

 

ІІІ. З’ЄДНАННЯ, ЧАСТИНИ ТА ПІДРОЗДІЛИ ЛОГІСТИКИ 

 

ІV. З’ЄДНАННЯ ЧАСТИНИ І УСТАНОВИ, ЯКІ НЕ ВХОДЯТЬ ДО ВИДІВ ЗС 
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А р т и ле р і я  призначена для ураження засобів ядерного і хіміч-

ного нападу, артилерії, танків, бойових машин піхоти, вертольотів 

на майданчиках, протитанкових та інших вогневих засобів, живої 

сили, пунктів управління, засобів протиповітряної оборони, радіое-

лектронних засобів, руйнування фортифікаційних споруд против-

ника, дистанційного мінування місцевості та виконання завдань 

світлового забезпечення і виконання інших завдань. 

В і й с ь к а п р о т и п о в і т р я н о ї о б о р о н и С у х о п у т н 

и х в і й с ь к (ППО СВ) організаційно входять до складу загально-

військових з’єднань і підрозділів. Вони є одним з найважливіших 

засобів боротьби з повітряним противником.  

Ці війська складаються із зенітно-ракетних, зенітних ракетно-

артилерійських, зенітно-артилерійських, радіотехнічних частин і 

підрозділів. Вони призначені для знешкодження повітряного про-

тивника на всіх можливих висотах його дій у будь-яку погоду, як 

вдень, так і вночі, в умовах активної радіо протидії; недопущення 

ведення противником повітряної розвідки: боротьби з аеромобіль-

ними військами і повітряними десантами на маршрутах їхнього по-

льоту і під час висадки; знешкодження вертольотів вогневої підт-

римки, діючих із засідок; своєчасного сповіщення військ про дії по-

вітряного противника; прикриття угрупувань військ, пунктів уп-

равління, аеродромів, тилових та інших об'єктів від ударів против-

ника з повітря, а також при перегрупуваннях (переміщеннях, пере-

суваннях) військ і розміщенні їх на місці. 

Вони озброєні рухомими зенітними ракетними та артилерійсь-

кими комплексами, радіолокаційною технікою для виявлення цілей 

і автоматизованими системами керування вогнем. 

Кількість частин і підрозділів військ ППО СВ в тій чи іншій ла-

нці, їхня організація та типи зразків військової техніки, що знахо-

дяться на озброєнні, повинні відповідати способам дій військ, що 

прикриваються, типам засобів повітряного нападу та способам їх-

ніх дій по угрупованнях військ та об'єктах тилу. 

Так, в механізованих і танкових з’єднаннях є зенітні дивізіони, 

озброєні самохідними зенітними ракетними, зенітними гарматно-

ракетними, зенітними артилерійськими, радіолокаційними і пере-

носними зенітними ракетними комплексами. Вони здатні діяти в 

бойових порядках підрозділів і вести розвідку та вогонь в русі по 
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літаках і вертольотах тактичної, палубної та армійської авіації, яка 

діє переважно на гранично малих і на малих висотах, забезпечувати 

безпосереднє прикриття цих підрозділів на полі бою. 

А р м і й с ь к а а в і а ц і я призначена для авіаційної підтримки 

військ шляхом знищення наземних об'єктів противника на перед-

ньому краї та в глибині оборони, знищення повітряних десантів, 

мінування місцевості, ведення повітряної розвідки і виконання за-

вдань всебічного забезпечення бою. 

На озброєнні армійської авіації є бойові, транспортно-бойові та 

десантні вертольоти, різноманітні літаки та спеціальна авіація. 

ВИСОКОМОБІЛЬНІ ДЕСАНТНІ ВІЙСЬКА (ВДВ) Збройних 

Сил України — це окремий рід військ Збройних Сил України, який 

призначений для вертикального охоплення противника та дій в йо-

го тилу. 

Окремий рід військ — складова частина ЗС, призначена для ви-

конання властивих тільки їм завдань. 

Високомобільні десантні війська спроможні швидко реагувати 

на різноманітні загрози та виклики, виконувати завдання за призна-

ченням в умовах, що характеризуються високими маневреністю та 

автономністю дій. 

ПОВІТРЯНІ СИЛИ – один із головних носіїв бойового потенці-

алу Збройних Сил України. Цей високоманеврений вид Збройних 

Сил призначений для охорони повітряного простору держави, своє-

часного попередження керівництва держави та Збройних Сил про 

повітряний напад, захисту адміністративно-політичних, промисло-

во-економічних центрів і районів держави, угрупувань військ (сил), 

важливих об’єктів від ударів з повітря, ураження з повітря об’єктів 

противника, авіаційної підтримки своїх військ (сил), висадки повіт-

ряних десантів, повітряного перевезення військ і матеріальних за-

собів та ведення повітряної розвідки. 

Повітряні Сили розподіляються на: 
➢ роди авіації ПС (бомбардувальна, винищувальна, штурмова, ро-

звідувальна, транспортна); 

➢ роди військ ПС (зенітні ракетні війська та радіотехнічні війсь-

ка); 

В и н и щ у в а л ь н а а в і а ц і я призначається для завоювання 

переваги в повітрі, виявлення та знищення повітряних цілей (літа-
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ків, гелікоптерів, крилатих ракет),захисту території країни та забез-

печення бойових дій інших родів авіації. Має на озброєнні два типи 

літаків: СУ-27 (важкий всепогодний фронтовий багатоцільовий ви-

нищувач) та Міг-29 (всепогодний фронтовий багатоцільовий вини-

щувач). 

Б о м б а р д у в а л ь н а а в і а ц і я є головною ударною силою 

Повітряних Сил. Призначена для ураження та знищення наземних і 

морських об‘єктів в оперативній і тактичній глибині за будь-яких 

погодних умов як вдень, так і вночі. На її озброєнні знаходяться два 

типи літаків: Су-24М (надзвуковий всепогодний фронтовий бомба-

рдувальник) та Ту-22М3 (надзвуковий бомбардувальник-

ракетоносець). 

Ш т у р м о в а а в і а ц і я має призначення уражати та знищува-

ти наземні і морські об‘єкти в тактичній глибині, забезпечувати 

безпосередню підтримку бойових дій сухопутних військ, військово-

морських сил та повітряних сил. На озброєнні штурмової авіації – 

дозвуковий фронтовий штурмовик Су-25. 

Р о з в і д у в а л ь н а а в і а ц і я призначається для ведення по-

вітряної розвідки наземних та морських об‘єктів в оперативній та 

тактичній глибинах для забезпечення дій усіх видів Збройних Сил. 

та знищення його особливо важливих об'єктів. На озброєнні має два 

типи літаків: Су-24МР (розвідувальний варіант бомбардувальника 

Су-24М) і Су-17М4Р (всепогодний тактичний літак-розвідник) та 

безпілотні засоби: ВР-2 «Стриж» (безпілотний тактичний літак для 

збору розвідувальної інформації в умовах активної протидії засобів 

ППО супротивника. 

Т р а н с п о р т н а а в і а ц і я призначається для перекидання та 

десантування аеромобільних і повітрянодесантних підрозділів, по-

вітряного перевезення військ і бойової техніки, доставки вантажів, 

евакуації поранених та хворих, ведення розвідки, улаштування мін-

них загороджень. На її озброєнні знаходяться чотири основні типи 

літаків: Ан-26 (легкий транспортний літак), Ан-12 (середній транс-

портний літак), Іл-76МД та Ан-70 (важкі транспортні літаки). 

З е н і т н і р а к е т н і в і й с ь к а призначаються для виявлення 

та знищення повітряного противника, сповіщення, прикриття та за-

хисту угрупувань військ від ударів з повітря. На озброєнні знахо-

дяться ЗРК: С-125, С-200, С-300. 
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Р а д і о т е х н і ч н і в і й с ь к а призначаються для безперерв-

ного ведення радіолокаційної розвідки повітряного простору і за-

безпечення бойових дій військ даними про повітряну обстановку, 

сповіщення військ про неї, контролю за польотами своєї авіації та 

радіоелектронної боротьби. 

ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ (ВМС) призначаються для ви-

конання завдань на морських та океанських театрах воєнних дій 

(ТВД), знищення важливих наземних об'єктів противника, його сил 

на морі та базах, порушення морських комунікацій, взаємодії з су-

хопутними військами при проведенні операцій на приморських на-

прямках, висадки морських десантів, забезпечення транспортуван-

ня матеріальних засобів морем і виконання інших завдань.  

Д о с к л а д у В і й с ь к о в о – М о р с ь к и х С и л входять на-

дводні сили, морська авіація, берегові ракетні війська, війська бере-

гової оборони, морська піхота. 

Н а д в о д н і с и л и мають океанські кораблі та кораблі прибе-

режної дії, які здатні самостійно та у взаємодії з іншими родами сил 

флоту вирішувати різні завдання на морських театрах. Універсаль-

ність озброєння надводних кораблів дозволяє їм вести пошук і 

знищення підводних човнів та надводних кораблів противника, ви-

саджувати морські десанти і відбивати висадку морських десантів 

противника, забезпечувати розгортання підводних човнів, охороня-

ти транспортні та десантні кораблі під час переходу морем, а також 

вирішувати інші завдання. 

М о р с ь к а а в і а ц і я у своєму складі морську ракетоносну, 

протичовнову та розвідувальну авіацію. Морська ракетоносна авіа-

ція озброєна літаками, які мають значну дальність та швидкість по-

льоту, озброєні ракетами різного призначення. 

М о р с ь к а п і х о т а і артилерія спеціально підготовлена для 

ведення бойових дій у складі морських десантів разом із сухопут-

ними військами, або самостійно, а також для оборони військово-

морських баз, портів і виконання інших завдань.  
 

СПЕЦІАЛЬНІ ВІЙСЬКА 

Спеціальні війська - це частини й підрозділу, які призначені для 

виконання спеціальних завдань по забезпеченню бойової й повсяк-

денної діяльності Збройних Сил.  
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У Збройних Силах України є спеціальні війська, безпосередньо 

підлеглі Міністерству Оборони, спеціальні війська, що входять до 

складу видів Збройних Сил і Тилу. Найменування, склад, організа-

ція, озброєння й технічне оснащення формувань спеціальних військ 

визначається їхнім призначенням.  

У більшості видів Збройних Сил до спеціальних військ відно-

сяться частини: розвідувальні, інженерні, зв'язку, радіохімічного та 

бактеріологічного захисту, радіоелектронної боротьби, топографіч-

ні. Деякі види Збройних Сил мають властиві тільки їм спеціальні 

війська, наприклад, Повітряні Сили - інженерно-аеродромні части-

ни. До складу тилу Збройних Сил входять такі спеціальні війська як 

автомобільні війська.  

Розвідувальні частини та підрозділи призначаються для добування 

відомостей про противника та місцевість, а також виконання спеціаль-

них завдань. 

Інженерні частини призначаються для вирішення завдань інженер-

ного забезпечення бою частин і підрозділів Сухопутних військ, а та-

кож для завдання втрат противнику застосуванням інженерних боє-

припасів. 

Частини РХБЗ призначаються для вирішення завдань радіаційного, 

хімічного, біологічного забезпечення бою частин і підрозділів Сухопу-

тних військ, а також для нанесення втрат противнику застосуванням 

запалювальної зброї. 

Частини зв’язку призначаються для розгортання й експлуатації си-

стеми зв’язку та забезпечення управління військами в усіх видах їх 

бойової діяльності. На них покладаються також завдання щодо розго-

ртання та експлуатації систем і засобів автоматизації на пунктах уп-

равління та проведення організаційних і технічних заходів щодо за-

безпечення безпеки зв’язку. 

Частини та підрозділи радіоелектронної боротьби призначаються 

для виконання завдань щодо дезорганізації управління військами та 

зброєю противника шляхом радіоелектронного подавлення засобів 

зв’язку, радіолокації, радіонавігації, радіоуправління й оптико-

електронних засобів. Крім того, вони застосовуються для радіоелект-

ронної розвідки противника, проти дії його технічним засобам розвід-

ки та здійснення комплексного технічного контролю. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК. 

Організаційно Сухопутні війська складаються з бригад, батальйо-

нів (дивізіонів), рот (батарей), взводів, відділень (екіпаж, розрахунок). 

Бригада – основне тактичне з'єднання. Призначена для ведення за-

гальновійськового, повітряного, морського бою або для забезпечення 

бойових дій. Бригади бувають: механізовані, танкові, артилерійські, 

ракетні, зенітно-ракетні тощо. У Сухопутних військах бригада склада-

ється з декількох батальйонів (дивізіонів) основних родів військ, під-

розділів спеціальних військ і тилу. 

Батальйон (дивізіон) - основний тактичний підрозділ сухопутних, 

аеромобільних військ і морської піхоти. В ракетних військах і артиле-

рії, військах протиповітряної оборони – дивізіон (артилерійський, 

ракетний, протитанковий, зенітний та ін.). Він може бути механізова-

ним, танковим, аеромобільним, інженерно-саперним, автомобільним 

тощо.  

Дивізіон, основний вогневий і тактичний підрозділ у ракетних 

військах і артилерії, військах протиповітряної оборони. В його 

складі, як правило, є: дві-чотири вогневі (стартові) батареї та під-

розділи управління й забезпечення. 

Рота (батарея) - тактичний підрозділ Збройних Сил. В ракетних 

військах і артилерії, військах протиповітряної оборони – б а т а р ея  

(артилерійська, зенітна та ін.). Може бути механізованою, піхот-

ною, танковою, радіотехнічною, саперною, автомобільною, медич-

ної тощо. Роти входять до складу батальйонів (бригад) або є окре-

мими. Ба т а р е я  є вогневим і тактичним підрозділом у ракетних 

військах і артилерії та військах протиповітряної оборони. Її скла-

дають, як правило, два-чотири вогневих (стартових) взводи (обслу-

ги). 

Взвод - підрозділ, який входить до складу роти, батареї. Можуть 

бути й окремі взводи у складі частин, з'єднань, управлінь, закладів то-

що. Існують взводи механізовані, аеромобільні, танкові, артилерійські, 

мінометні, протитанкові, розвідувальні, саперні, зв'язку, управління, 

комендантські, регулювання, медичні, господарські, забезпечення, об-

слуговування та ін. Як правило, взвод у своєму складі має два-чотири 

відділення (обслуги, екіпажі). 

Відділення - первинний тактичний підрозділ. У складі відділен-

ня може бути 6-12 чоловік на чолі з командиром (сержантом, стар-
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шиною). Воно входить до складу механізованих, аеромобільних, 

саперних та інших взводів. У танкових військах та авіації відділен-

ню відповідає екіпаж танка (літака, вертольота), а в артилерії - об-

слуга гармати. 

Розрахунок - група військовослужбовців, яка безпосередньо 

обслуговує гармату, кулемет та інші види зброї й техніки; первин-

ний (найменший) підрозділ в артилерії, військах ППО, зв’язку та 

ін. 

Отже роблячи висновки з питання можна сказати, що знання орга-

нізаційної структури Збройних сил України дає змогу студентам гли-

бше вивчити питання організації бою та основних підрозділів та час-

тин Збройних Сил України. 

3. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ 

Єдиним засобом досягнення перемоги з’єднаннями, частинами й 

підрозділами в збройній сутичці з противником є бій. 

Бій — основна форма тактичних дій військ, являє собою органі-

зовані та узгоджені за метою, місцем і часом удари, вогонь та ма-

невр з'єднань, частин і підрозділів з метою знищення (розгрому) 

противника, відбиття його ударів та виконання інших завдань в об-

меженому районі протягом короткого часу.  

Бій може бути загальновійськовим, повітряним, протиповітря-

ним, морським і вогневим (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Види бою 

Бій 

Протиповітряний 
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Повітряний 

бій 

Загальновійськовий 

бій 

Вогневий 
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Складовими частинами бою являються: удар, вогонь, маневр, 

відхід і маневр (рис. 2). 

У д а р  — складова частина бою, що полягає в одночасному ура-

женні угруповань військ та об'єктів противника шляхом потужного 

впливу на них усіма засобами або військами.  

В ог о нь  — ураження противника стрільбою з різних видів 

зброї. Він ведеться з завданням знищення, подавлення, виснаження 

противника або зруйнування його об'єктів. 

Вогонь розрізняють: за тактичними завданнями, видами зброї, 

способами ведення, напруженістю стрільби, напрямком стрільби, 

способами стрільби, видами вогню та ін. 

Ма н е в р  — організоване пересування військ під час бою з ме-

тою зайняття вигідного положення відносно противника й ство-

рення необхідного угруповання сил та засобів, а також перенесення 

(масування, розподіл) ударів та вогню для найбільш ефективного 

ураження противника. Видами маневру є охоплення, обхід, відхід і 

маневр ударами й вогнем. 

Охоплення - маневр, який здійснюється підрозділами з метою 

нанесення удару у фланг противника. 

Обхід - більш глибокий маневр, який проводиться підрозділами 

для удару по противнику з тилу. Охоплення здійснюється в тісній 

тактичній та вогневій взаємодії, обхід - у тактичній взаємодії з вій-

ськами, які наступають з фронту, а іноді й з тактичним повітряним 

десантом.  

Відхід — маневр, який застосовується з метою вивести своїх 

війська з-під ударів переважаючих сил противника, виграти час та 

зайняти більш вигідний рубіж (район). Відхід проводиться тільки з 

дозволу або за наказом старшого командира.  

Маневр підрозділами (охоплення, обхід і відхід) здійснюється 

стрімким просуванням їх у глибину бойового порядку противника, 

в тому числі й повітрям, а також шляхом відведення підрозділів на 

нові позиції та рубежі (в райони), що розташовані в нашій глибині.  

Маневр ударами та вогнем полягає в одночасному чи послідов-

ному їх масуванні (зосередженні) на найважливіших об'єктах про-

тивника або в розподілі (розосередженні) для ураження декількох 

об'єктів, а також у перенесенні їх на нові об'єкти. 
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Рис. 2. Складові частини бою. 

  

Загальновійськовий бій складає основу корпусних, а також ряду 
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тряної оборони, а на приморському напрямку й Військово-

морських сил. 

Основним способом ведення бою із застосуванням звичайної 

зброї є послідовний розгром підрозділів противника.  

Звичайна зброя включає всі вогневі й ударні засоби, які застосо-

вують артилерійські, зенітні, авіаційні, стрілецькі та інженерні боє-

припаси й ракети в звичайному спорядженні, запалювальні боєпри-

паси й суміші. У бою із застосуванням звичайної зброї вогонь арти-

лерії, танків, бойових машин піхоти (бронетранспортерів), зенітних 

засобів і стрілецької зброї у поєднанні з ударами авіації є о с н о в -

н и м  з а со бо м  ур а ж е н н я  противника. 

Найбільш ефективним видом звичайної зброє є високоточна 

зброя, до якої належать розвідувально-ударні (розвідувально-

вогневі) комплекси, а також інші комплекси (системи) озброєння, 

які застосовують керовані, самонавідні ракети й боєприпаси, що 

здатні уражати цілі, як правило, з першого пострілу (пуску). 

Запалювальні боєприпаси й суміші застосовують для ураження 

живої сили й вогневих засобів противника, які розташовуються від-

крито або знаходяться у довгочасних вогневих та інших фортифі-

каційних спорудженнях, а також його озброєння, техніки та інших 

об'єктів. 

О с н о в н и ми  ви д а ми  з аг а льн о в і й сь ков ого  б о ю  є обо-

рона й наступ.  

Війська до оборони переходять навмисно або вимушено, з ме-

тою — відбити наступ противника, завдати йому втрат і створити 

умови для переходу своїх військ у наступ. Вона буде широко засто-

совуватися не тільки на початку, але й під час війни. Однак однією 

обороною досягти перемоги неможливо. 

Наступ проводять з метою повного розгрому противника та 

оволодіння важливими районами (об'єктами) місцевості. Найбільш 

типовим для з’єднань і підрозділів на початку війни буде перехід у 

наступ в умовах безпосереднього зіткнення з противником, як пра-

вило, з положення оборони. 

Оборона й наступ тісно взаємозв'язані. Будь-яка оборона міс-

тить в собі елементи наступу, а наступ — елементи оборони. 
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Провідна роль у загальновійськовому бою належить механізо-

ваним і танковим підрозділам. Залежно від обстановки вони мо-

жуть діяти в похідному, передбойовому та бойовому порядках. 

П о хі д н и й  поряд ок  — шикування підрозділів для пересу-

вання в колонах. Він повинен забезпечувати: високу швидкість ру-

ху, швидке розгортання в передбойовий та бойовий порядки; най-

меншу уразливість від усіх видів зброї противника; підтримання 

стійкого управління підрозділами. 

Варіант побудови похідного порядку посиленої механізованої 

роти наведено на рис. 3. 

Похідний порядок батальйону (роти) здебільшого складається з 

колони головних сил та охорони. Колона головних сил батальйону 

(роти) залежно від конкретних умов обстановки та наявності засо-

бів посилення може мати різну побудову. У разі висування само-

стійним маршрутом для охорони колони головних сил вперед виси-

лають головну похідну заставу у складі від взводу до посиленої ме-

ханізованої (танкової) роти на віддалення від 5 до 10 км, на фланги 

і в тил – дозорні відділення (танки). Якщо рота (батальйон) здійс-

нює пересування в тилу своїх військ, то для охорони здебільшого 

висилається тільки безпосередня охорона. За бойовими підрозділа-

ми в колоні батальйону висуваються підрозділи тилу й технічного 

забезпечення. 
 

 
 

Рис. 3. Варіант побудови похідного порядку механізованої роти. 
 

П е р е дбо й ов ий  п о р яд ок  — шикування підрозділів для пе-

ресування в колонах, розчленованих по фронту та в глибину. Він 

повинен забезпечувати: швидке розгортання у бойовий порядок; 
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високі темпи просування з подоланням загороджень, зон заражен-

ня, районів зруйнувань, пожеж і затоплень; найменшу уразливість 

від ударів усіх видів зброї противника. 

Передбойовий порядок роти (батальйону) складається із взвод-

них (ротних) колон (рис. 4), а механізованої роти (батальйону), які 

діють у пішому порядку без БМП (БТР), крім цього, і колон відді-

лень. Шикування взводів (рот) у передбойовому порядку роти (ба-

тальйону) може бути в лінію, кутом вперед, кутом назад, уступом 

вправо, уступом вліво. Інтервали та дистанції між взводними коло-

нами – 150-300 м, між ротними колонами – 300-600 м. Рота, приз-

начена для дій у другому ешелоні (резерві), висувається на відстані 

1,5-2 км. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Передбойовий порядок механізованої роти (варіант). 
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ливість відбиття ударів противника з повітря, знищення його аеро-

мобільних і диверсійно-розвідувальних груп; найменшу уразливість 

підрозділів від ударів усіх видів зброї; підтримання безперервної 

взаємодії та управління підрозділами. 

Бойовий порядок бригади складають підрозділи першого еше-

лону, другого ешелону, загальновійськовий резерв, артилерійська 

група (артилерійський підрозділ), підрозділ протиповітряної оборо-

ни, протитанковий резерв та рухомий загін загороджень. Залежно 

від обстановки та одержаних на посилення підрозділів до бойового 

порядку бригади можуть також входити передовий, спеціальний, 

обхідний, рейдовий, штурмовий загони й тактичний повітряний де-

сант, а в обороні - протидесантний резерв та інші елементи. Бойо-

вий порядок батальйону (роти) складається з підрозділів першого 

ешелону, другого ешелону або резерву (в роті – другий ешелон або 

резерв створюють тільки в обороні), вогневих засобів і підрозділів 

посилення, які залишаються в безпосередньому підпорядкуванні 

командира батальйону (роти). 

Бойовий порядок механізованої роти, яка наступає в пішому по-

рядку наведено на рис. 5. 
 

Рис.5. Бойовий порядок механізованої роти, яка наступає в пі-

шому порядку (варіант) 
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В обороні бойовий порядок батальйону (роти) може також 

включати бронегрупу та вогневі засади. 

Для забезпечення дій з’єднань і підрозділів створюються розві-

дувальні органи та органи охорони, загін ліквідації наслідків засто-

сування противником зброї масового ураження, загони забезпечен-

ня руху, загони (групи) розгородження та інші тимчасові форму-

вання. 

З метою надання більшої самостійності під час ведення загаль-

новійськового бою механізованим і танковим підрозділам прида-

ють або виділяють для підтримки підрозділи інших родів військ і 

спеціальних військ. 

Придані підрозділи повністю підпорядковуються загально-

військовому командиру й виконують поставлені ним завдання.  

П і д тр и муюч і  п і д роз д і ли  залишаються в підпорядкуванні 

старшого командира (начальника) й виконують поставлені ним за-

вдання, а також завдання, які поставив командир підтримуючого 

підрозділу в межах виділеного ресурсу (наряду) сил. 

Механізованому (танковому) батальйону можуть придати арти-

лерійський дивізіон або батарея, підрозділ протитанкових засобів, 

зенітний підрозділ, а також підрозділи інженерних військ і військ 

радіаційного, хімічного й біологічного захисту. Механізованому 

батальйону можуть придати також танкові, а танковому батальйону 

- механізовані підрозділи. 

Механізованої роті можуть придати танковий взвод, міномет-

ну (артилерійську) батарею, протитанковий, гранатометний, ін-

женерно-саперний і вогнеметний підрозділи. Танкової роті – ме-

ханізований взвод, артилерійську батарею, інженерно-саперний 

підрозділ. 

Батальйон (роту) в бою, також, може підтримувати артилерійсь-

кий дивізіон (батарея). 

В цьому питанні лекції були розглянути основи сучасного зага-

льновійськового бою. Знання основ сучасного загальновійськового 

бою дозволить офіцерам медичної служби Збройних Сил України 

ефективно організовувати медичне забезпечення військ в умовах 

використання в сучасному загальновійськовому бою різних видів 

зброї. 
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4. АТО – ВИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА 

ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ. 

Тероризм – це метод, який використовують деякі організовані 

групи або політичні партії для досягнення своїх цілей.  

Тероризм заснований на насильстві. Відмітна риса тероризму – 

застосування насильства відносно не супротивника, а мирних лю-

дей, які часто і не підозрюють про політичне протистояння. До те-

рористичних актів, зокрема, ставляться захоплення заручників, ви-

крадення літаків, організація вибухів на вулиці і так далі. Ціль те-

роризму – щоб постраждало якнайбільше людей. Чомусь прихиль-

ники тероризму вважають, що це привертає увагу до їхніх вимог. У 

70-х роках минулого століття з'явився термін «міжнародний теро-

ризм». ООН визначає міжнародний тероризм так: здійснення, орга-

нізація, сприяння здійсненню, фінансування або заохочення аген-

тами або представниками однієї держави актів проти іншої держави 

або потурання з їхнього боку здійсненню таких актів, які спрямова-

ні проти осіб або власності і які за своїм характером мають мету - 

викликати страх у державних діячів, груп осіб або населення в ці-

лому. 

Антитерористична операція, АТО (англ. Antiterrorist operation) - 

комплекс скоординованих спеціальних ЗАХОДІВ, спрямованих на 

попередження, запобігання та припинення злочинних діянь, здійс-

нюваних з терористичною метою, звільнення заручників, знешко-

дження терористів, мінімізацію наслідків терористичних актів чи 

іншого злочину, здійснюваного з терористичною групою.  

Антитерористична операція являє собою сукупність заходів уз-

годжених і взаємопов'язаних за цілями, завданнями, місцем і часом 

оперативних, режимних, військових та охорони кордону заходів і 

дій збройних формувань різновідомчих силових структур військ 

(ЗСУ, МВС , ДержПС, ДержСНС, добровольчих загонів) з ліквіда-

ції збройних терористичних (бандитських, сепарастичних) форму-

вань з метою припинення збройного конфлікту та створення умов, 

що сприяють відновленню конституційного порядку в регіоні. 

(Пропонуємий варіант) 

Головні принципи проведення АТО є: законність, цілеспрямо-

ваність, безпека мирного населення; централізація управління вій-
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ськами; узгодженість дій силових структур; попередження інциден-

тів та ускладнень; всебічне забезпечення бойових дій.  

Головну роль в операції відіграють збройні формування Мініс-

терства оборони, які діють в тісній взаємодії з формуваннями інших 

військ і, перш за все, з частинами МВС, ДержПС, добровольчими 

батальйонами.  

Командувачем сил угрупованням військ АТО повинен бути за-

гальновійськовий командувач.  

Поява нових термінів - «військові», «спеціальні», «антитерорис-

тичні», «антидиверсійній» дії, «режимні», «охоронні», «прикордон-

ні» заходи обумовлені декількома причинами. По-перше, прове-

дення великомасштабної операції на території власної держави ви-

магає залучення значного контингенту сил ЗС України, а також 

спеціальних частин інших військ.  Виявилося, що вирішити постав-

лені завдання по розгрому незаконно створених військових форму-

вань (НСВФ) і справитися з ситуацією самостійно інші війська та 

органи були не в змозі. Довелося залучати сили і засоби Міністерс-

тва оборони. По-друге, після «етапного» реформування ЗС України 

достатньої кількості повністю боєздатних з'єднань, частин, підроз-

ділів в країні не виявилося. Тому для створення угрупування АТО 

знадобилося залучення боєготових підрозділів з частин з майже 

усіх видів ЗС і родів військ з залучення всіх інших наявних війсь-

кових формувань. Як відомо, забезпечення внутрішніх безпеки 

держави базується на основі відповідних законів. Наша країна уні-

кальна в цьому роді. Збройні Сили СРСР у минулому не були приз-

начені для дій на власній території. Наслідком цього стало відсут-

ність нормативно-правової бази для залучення і використання армії 

проти власних громадян (сепаратистів, російських найманців). Хо-

ча цілком очевидно, що на Сході України ми маємо справу з між-

народним тероризмом, і держава має право і обов’язок разом з усім 

світовим співтовариством вживати рішучих заходів для його вико-

рінення. Події в Україні це уже не внутрішньодержавний, а міжна-

родний збройний конфлікт з усіма витікаючими звідси правовими 

нормами. 

Як показує досвід, найбільш складним завданням при підготовці 

АТО було створення оперативного угруповання військ, а також си-

стеми управління і забезпечення різнорідних сил і засобів, а саме: 
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визначення необхідного складу угруповання, строків та порядку 

його створення, основних питань управління нею; встановлення 

підпорядкованості та порядку взаємодії різнорідних військ, що 

включаються до складу АТО; визначення завдань загальновійсько-

вим з'єднанням, частинам, з'єднанням і частинам МВС, ДержПС, 

добровольчим батальйонам; перегрупування військ в райони опера-

тивного призначення, завершення підготовки до дій; доставка та 

розміщення матеріальних засобів; розгортання військ (заняття ба-

зових районів). 

Важливими складовими елементами такої операції є протипар-

тизанські, протидиверсійні, протитерористичні, інформаційно-

ідеологічна боротьба з НВФ, що досягла значного напруження. 

П р о т и д и в е р с і й н і спеціальні дії повинні бути спрямовані 

на те, щоб не допустити проникнення диверсійних загонів і груп 

НСВФ в тил діючого угрупування військ АТО, знешкодити їх, за-

побігти порушенню управління військами, роботу органів тилу, по-

стачання військ. Головну роль у вирішенні цього завдання повинна 

грати Національна гвардія МВС, добровольчі батальйони та струк-

тури СБУ. Їм активно повинні сприяли з'єднання та частини ЗСУ.  

П р о т и р о з в і д у в а л ь н і спеціальні дії повинні мати на ме-

ті позбавити НСВФ отримання відомостей про положення та стан 

військ, плани та задуми командування, місцях розташування пунк-

тів управління , вузлів зв'язку, тилових частин і установ. Важливу 

роль тут повинна грати РЕБ, радіоперехоплення, маскувальні захо-

ди по введенню в оману противника.  

П р о т и п а р т и з а н с ь к і спеціальні дії повинні бути спря-

мовані на розгром терористичних, бандитських формувань, зни-

щення їх центрів і баз, обезголовлення керівництва, сковування ма-

невру та позбавлення НСВФ можливості діяти в тилу військ, здійс-

нювати нальоти, влаштовувати засідки, мінувати дороги і об'єкти, 

здійснювати підриви споруд.  

І н ф о р м а ц і й н о - п с и х о л о г і ч н і спеціальні дії повинні 

були спрямовані на протидію брехливій пропаганді РФ на користь 

НСВФ «ополченню Донбасу» і разом з тим на зміцнення морально-

психологічного забезпечення проведення АТО , підвищення боєго-

товності військ, мобілізацію особового складу на боротьбу з сепа-

ратизмом. тероризмом і бандитизмом.  
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П о ш у к о в о – р я т у в а л ь н і спеціальні дії мали на меті ро-

зшук і повернення в розташування своїх військ військовослужбов-

ців, добровольців а також інших громадян, що потрапили в контро-

люємі бойовиками райони, взятих в полон , захоплених як заручни-

ки. На те ж необхідно направляти і спеціальні дії щодо забезпечен-

ня внутрішньої безпеки громадян та іноземних держав.  

С т а б і л і з а ц і й н і спеціальні дії спрямовані на надання гу-

манітарної допомоги населенню у звільнених від бойовиків райо-

нах, ліквідацію стихійних лих, здійснення карантинних заходів, ро-

змінування місцевості, прочісування («зачистку») місцевості та на-

селених пунктів від бандитів.  

Структурну основу операції становлять спеціальні військові дії: 

пошуки і блокування бандформувань сепаратистів, російських най-

манців; їх оточення; боротьба з засідками; запобігання нальотів; 

штурмові дії в населених пунктах, прочісування («зачистка») міс-

цевості («зеленки»); охорона і оборона розташування військових 

підрозділів, важливих об'єктів, комунікацій; бойовий супровід ав-

токолон; підтримання режиму особливого становища в зоні бойо-

вих дій; службово-розшукові, пошуково-рятувальні дії.  

Боротьба з НСВФ, що застосовують тактику засадних, дивер-

сійно-терористичних, партизанських дій, «розмитті» кордону між 

фронтом і тилом, осередкового характеру боїв в зоні бойових дій 

викликали необхідність пошуку нестереотипних способів підготов-

ки та ведення операції. На відміну від звичайних умов, коли опера-

тивним об'єднанням АТО призначається строго певна смуга дій в 

рамках розмежувальних ліній з сусідами, тут виникає потреба ви-

значати їм операційні зони, в яких створювалися зведені оператив-

но-тактичні угруповання для дій за напрямами. В свою чергу, для 

з'єднань і частин необхідно призначати зони відповідальності, які 

скріплювали значну за розмірами територію. У бойовому застосу-

ванні військ перевага повинна надаватись «загінна тактика» - дії 

батальйонними або ротними (взводними) тактичними групами, що 

вимагає забезпечення їх більш високою, ніж зазвичай самостійності 

в бойовому, технічному та тиловому відносинах. 

При проведенні аналізу і узагальненння досвіду ведення бойо-

вих дій з початку антитерористичної операції в зоні АТО було ви-
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явлено, що в діях військ проявляється ряд істотних упущень і недо-

ліків.  

Головною причиною наявності їх є те, що війська які прийма-

ють участь в АТО до дій не були готові, так як:  

Підготовлених військ МО України для виконання не специфіч-

них для них задач не було, так як необхідна підготовка за спеціаль-

ною програмою;  

Всі підрозділи збірні, які не пройшли повний курс навчання та 

бойового злагодження;  

офіцерський склад, особливо молодший, не підготовлений до 

управління нестандартними бойовими діями;  

Одним із слабких ланок в ході проведення АТО виявилися пи-

тання управління разнорідними і різновідомчими силами і засобами 

об'єднаного угруповання військ МО, МВС, СБУ, ДержПС, ДСНС та 

добровольчих батальйонів. Відсутність переносних і рухомих за-

хищених засобів автоматизації та зв’язку не дозволяє своєчасно і 

якісно здійснювати збір даних обстановки та запобігати «витоку» 

інформації.  

По діям загальновійськових частин і підрозділів, військових фо-

рмувань:  

1. Серед особового складу необхідно вести роз'яснювальну ро-

боту - противник хитрий і підступний, діє найвитонченішими мето-

дами, відкриває вогонь першим.  

2. При розташуванні на місці у всіх частинах і підрозділах орга-

нізовувати охорону і оборону району розташування. Оборона по-

винна бути кругова. Одна третина особового складу несе бойове 

чергування, дві третини відпочиває.  

4. Заборонити відпочинок в машинах і запуск двигунів.  

5. При висуванні не допускати розриву між підрозділами, в го-

лову похідних колон виділяти по танковому взводу.  

6. Всі вузькі місця на маршрутах перевіряти на наявність мін, 

при прикритті дій саперів механізованими підрозділами.  

7. У похідних і бойових порядках зенітні засоби розташовувати 

так, щоб можна було вести вогонь по наземних цілях.  

8. При нанесенні ударів мінметами, артилерією (в тому числі ре-

активною) всім перебувати в укриттях.  
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9. Ширше використовувати засідки, сторожові пости, особливо 

в нічний час.  

10. Авіацію, артилерію та інші засоби ураження застосовувати 

рішенням командирів на місцях.  

11. Усі підрозділи укомплектувати фахівцями згідно штатів во-

єнного часу.  

12. При організації підвозу запасів матеріальних засобів жодну 

колону, жодну машину не відправляти без охорони бронетехніки, з 

розрахунку на 8-10 машин - один супроводжуючий.  
 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА. 

В лекції були розглянути питання організації Збройних Сил Ук-

раїни, призначення і склад видів Збройних Сил та родів військ, ос-

нови загальновійськового бою в тому числі при проведенні АТО. 

Тактика сучасного загальновійськового бою в значній мірі відрізня-

ється від тактики періоду другої світової війни. В її розвитку стали-

ся величезні зміни, обумовлені широким запровадженням у війсь-

ках зброї масового ураження, значним якісним удосконаленням 

звичайної зброї і використання у військовій справі найсучасніших 

досягнень науки і техніки. 

В управлінні військами виникли нові, надзвичайно складні за-

вдання. Все більше ускладнюються питання підготовки і ведення 

наступального і оборонного боїв, підготовки здійснення пересуван-

ня військ різними способами, організації розташування військ на 

місці та їх дій при нападі противника. 

Все це буде розглянуто далі під час вивчення дисципліни “Зага-

льна тактика”, ”Організація медичного забезпечення у військах” та 

“Військова токсикологія, радіологія та медичний захист”.  
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ЛЕКЦІЯ 

Тема № 2: “Механізовані і танкові частини  
та підрозділи.” 

ЗМІСТ. 

Вступ. 

1. Організація механізованого (танкового) батальйону. 

2. Місце і роль батальйону під час виконання завдань. 

Заключна частина. 

ЛІТЕРАТУРА. 

1. Бойовий статут Сухопутних військ. Ч. II, ст. 41, 43-45, 127-

135, 245-248.  

2. Навчальний посібник “Тактика загальновійськових підрозді-

лів”. НУОУ, 2008 р., стор. 5-49, 63-74, 159-172.  

3. Підручник "Загальновійськова підготовка". О.Г.Корнієнко. 

Київ -Тернопіль, 2002 р., стор. 192-234, 302-312, 319-328. 

4. Навчальний посібник "Загальна тактика". Для студентів МНЗ 

України. Київ, 2007 р., ДСК, стор. 6-22, 30-35. 

5. Загальна тактика «Участь батальйону у спеціальних діях. Підру-

чник» Стрижевський В.В., Гончарук М.Г. К.: НУОУ, 2012.- 212 с. 

6. Альбом ОШС та зразків техніки і озброєння мб (тб) мбр 

7. Інтернет-ресурс: www. Mil.gov.ua 

 

ВСТУП. 

Механізовані та танкові війська, складаючи основу Сухопутних 

військ, виконують завдання: в обороні – щодо утримання районів, 

рубежів і позицій, які займають, відбиття ударів противника й за-

вдання поразки його наступаючим військам; в наступі – щодо про-

риву оборони противника, розгрому угруповань його військ, які 

обороняються, захоплення важливих районів, рубежів та об’єктів, 

форсування водних перешкод, переслідування противника, який 

відходить, ведення зустрічних боїв, діють у складі морських і по-

вітряних десантів. 

Основним тактичним з’єднанням Сухопутних військ є бригада . 

За організаційно-штатною структурою (ОШС) бригади можуть бу-

ти: механізовані і танкові. Механізовані і танкові бригади можуть 
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входяти до складу оперативно-тактичних угрупувань (ОТУ) і скла-

даються з батальйонів і рот. 

Механізований та танковий батальйони є основними загально-

військовими тактичними підрозділами, а механізована та танкова 

роти – тактичними підрозділами. Вони, взаємодіючи між собою, 

взаємодіючи з підрозділами артилерії та інших родів військ і спеці-

альних військ, виконують основне завдання щодо безпосереднього 

знищення противника в ближньому бою. Механізований та танко-

вий батальйони можуть вести бій у складі бригади, а у деяких ви-

падках і самостійно або в складі батальйонної тактичної групи 

(БТГ).  

Механізований батальйон входить, як правило, до складу брига-

ди. При цьому він може бути оснащений бронетранспортерами або 

бойовими машинами піхоти. 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗОВАНОГО (ТАНКОВОГО) 

БАТАЛЬЙОНУ. 

Механізований батальйон призначений для ведення бойових дій 

з мотопіхотними, танковими, аеромобільними та повітрянодесант-

ними підрозділами противника.  

Розглянемо організацію та озброєння механізованого батальйо-

ну на БТР. . 
 

1.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОЗБРОЄННЯ МЕХАНІЗОВАНОГО 

БАТАЛЬЙОНУ НА БТР. 

Механізований батальйон на БТР (рис. 6) включає: 
➢ управління батальйону: командування (КБ, ЗКБ, ЗКБ з виховної 

роботи, ЗКБ з МТЗ, старший інженер) і штаб батальйону (НШ – 

перший заступник КБ, ЗНШ, начальник зв’язку - КВ, інструк-

тор); 

➢ бойові підрозділи: три мр на БТР, мінбатр, гв, птв, зрв,  

➢ підрозділи бойового забезпечення: розвідувальний взвод (рв); 

вузол зв’язку (вз); інженерний взвод (ів); 

➢ підрозділи тилового, технічного та медичного забезпечення – 

рота забезпечення (рзаб) та медичний пункт батальйону (МПБ). 
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Рис. 6. Організація механізованого батальйону на БТР (варіант). 

Скорочення: 
- мв – механізований взвод; 
- мвід – механізоване відділення; 
- птв – протитанковий взвод; 
- птвід – протитанкове відділення; 
- мінбатр – мінометна батарея; 
- мінв – мінометний взвод; 
- гв – гранатометний взвод; 
- гвід – гранатомет не відділення; 
- птв – протитанковий взвод; 
- птвід – протитанкове відділення; 
- зрв – зенітний ракетний взвод; 
- звід – зенітне відділення; 
- рв – розвідувальний взвод; 
- ів – інженерний взвод; 
- ВЗ – вузол зв’язку; 
- рзаб – рота забезпечення; 
- вмз – взвод матеріального забезпе-
чення; 
- втз – взвод технічного забезпечен-
ня; 
- МПБ – медичний пункт батальйону. 
- тв – танковий взвод 
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Бойові підрозділи: 

1. Механізована рота на БТР складається з:  
➢ управління роти (КР, ЗКР з ВР, старший технік, старшина, сані-

тарний інструктор, старший водій, кулеметник БТР, оператор 

СБР-3; БТР-80 – 1 од., СБР-3 – 1 од.); 

➢ трьох мв, кожен з яких має: управління взводу (кв, зкв), три 

мвід (у кожному: командир відділення, старший стрілець, снай-

пер, водій (старший водій у 1 мвід), ЗКБМ - кулеметник КПВТ, 

кулеметник РПК-2, гранатометник, стрілець - ПГ. У третьому 

мвід відсутній снайпер - є стрілець-санітар.  

➢ Загалом у мв: особового складу – 29 чол.; БТР-70 (80) – 3 од.; 

РПГ-3 од.; РПК- 4 од.; СВД – 2 од.; ПК – 1 од. 

➢ птв (командир взводу, три птвід). Загалом в птв: особового 

складу – 17 чол.; БТР-80 – 3 од., ПТКР Метис – 3 од. 

Загалом в мр на БТР: - особового складу - 112 чол.;  

          - БТР-80 (70) – 13 од.;  

          - ПКС – 3 од.;  

          - РПК- 12 од.;  

          - РПГ- 9 од.;  

          - СВД – 6 од.;  

          - ПТКР Метис – 3 од.;  

          - СБР-3 – 1 од.;  

          - АК-74 – 72 од. 

2. Мінометна батарея – управління батареї (4 чол.); два міноме-

тних взводи (по три міномета 120 мм), взвод управління (12 чол.). 

Загалом в батареї: особового складу - 61 чол., 120 мм М-6, РПГ-

2, АК-74-57 автомобілі ГАЗ-66- 8 од., БТР – 60 ПБ (1В18) – 1 од.; 

1В110 – 1 од. 

3. Гранатометний взвод - командир взводу, трьох гвід (по 2 од. 

АГС-17 та 1 од. БМП-2). Загалом у взводі: особового складу 25 чол. 

БМП – 3 од. АГС-17 – 6 од.; РПГ-3; АК-74 – 24. 

4. Протитанковий взвод мб на БТР: управління взводу (кв, 

старший водій, кул. БТР-2, водій, БТР-80 – 2 од.); два гвід - у кож-

ному 6 чол., два розрахунки СПГ-9, СПГ-9 – 2 од.); два птвід - у 

кожному 7 чол., БТР-80 – 1 од., ПТКР – 9П 135 – 2 од.. 

Загалом у взводі: особового складу – 28 чол., БТР-80 – 4 од., 

СПГ-9 – 2 од., ПТКР – 4 од., АК-74 – 28 од., р/ст - 6. 
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 5. Зенітно-ракетний взвод – управління взводу, трьох зрвід (по 

3 ПЗРК та одній БМП в кожному). Загалом у взводі: особового 

складу 16 чол., БМП-2 – 3 од.; ПЗРК- Ігла – 9 од.  

Підрозділи бойового забезпечення: 
➢ розвідувальний взвод - відділення управління, два розвідуваль-

них відділення. Всього: особового складу – 22 чол., БРМ –1 од., 

БМП-2 – 2 од.); 

➢ вузол зв’язку: відділення управління КБ, відділення управління 

НШБ, відділення радіозв’язку, відділення зв’язку. Загалом у ву-

злі зв’язку: особового складу: 29 чол. (сержантів – 4; солдатів – 

25). БМП-1 – 1 од., БМП- 1 кш – 1 од.; ГАЗ-66 – 2 од., Р-159 – 

12 од., Р-158 – 22 од., ПЗУ – 1 од.; кабель – 25 км, П-193 М – 2 

од.; 

➢ інженерно-саперний взвод (два інженерно-саперних відділення 

по 8 чол., інженерно-позиційне відділення – 2 чол. Всього у 

взводі: особового складу - 19 чол., КАМАЗ-4320 – 2 од., ПЗМ-2 

– 1 од.). 

 Підрозділи тилового, технічного та медичного забезпечення: 

рота забезпечення: управління роти; взвод матеріального забез-

печення, (автомобільне відділення БП, автомобільне відділення 

ПММ, господарче відділення); взвод технічного забезпечення (від. 

ТО АТ, від. ТО БТ, рем. відділення, евакуаційне відділення). Зага-

лом в роті забезпечення: особового складу - 48 чол.; автомобілів: 

вантажних - 8, наливних – 6, ПАК-200 – 4 од.; МТО АТ – 1 од.; 

МТО – 1 од.; ТРМ-А – 1 од.; АВЦ –1 од., БРЕМ-2 – 1 од.; 

медичний пункт батальйону: загалом особового складу – 9 чол. 

(начальник медичного пункту, санінструктор, три санітара, три во-

дія-санітара, водій-електрик), автомобілі – 4 од. (АС-66 – 1 од., 

УАЗ-3962 – 3 од.). 

Загалом у механізованому батальйоні на БТР: 
 

 

-особового складу – близько 600 

чол.; - БТР – 45 од.;  

- 120-мм мінометів 2С12 – 6 од.,  

- ПТРК “Фагот” – 4 од.;  

- ПТРК “Метис” – 9 од.; 

- АГС-17 – 6 од.;  

 

- СПГ-9 - 2 од.;  

- ПЗРК – 9 од.;  

- ПЗМ-2 – 1 од.;  

- БРЕМ-1 – 1 од.;  

- автомобілі спеціальні – 17 од.;  

- автомобілі вантажні – 15 од. 
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1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗОВАНОГО БАТАЛЬЙОНУ 

НА БМП. 

Механізований батальйон на БМП (рис. 7) включає:  
➢ управління батальйону: командування батальйону (КБ, ЗКБ, 

ЗКБ з виховної роботи, ЗКБ з МТЗ, інженер) і штаб батальйону 

(перший заступник КБ, ЗНШ, начальник зв’язку, інструктор); 

➢ бойові підрозділи: три мр, мінбатр, гв, зрв; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Організація механізованого батальйону на БМП (варі-

ант). 
 

➢ підрозділи бойового забезпечення: розвідувальний взвод (рв); 

вузол зв’язку (ВЗ); інженерно-саперний взвод; 

➢ підрозділи тилового, технічного забезпечення та медичного за-

безпечення:  

- рота забезпечення (рзаб) яка включає: управління роти, взвод 

матеріального забезпечення, взвод технічного забезпечення; 
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- медичний пункт батальйону: (начальник медичного пункту – 

фельдшер, санітар-інструктор, санітари – 3, водій-санітар – 3, во-

дій-електрик – 1. 

Мб на БМП має практично також структуру як і мб на БТР за 

виключенням: в мб на БМП відсутній птв (чисельністю 28 чол.) се-

ред бойових підрозділів, а також у кожній з трьох мр на БМП від-

сутній птв (чисельністю 17 чол.). На озброєнні знаходяться БМП-

1(2). У кожній з мр по 95 чол. особового складу. 
              

Загалом у механізованому батальйоні на БМП: 

 

1.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТАНКОВОГО БАТАЛЬЙОНУ. 

Танковий батальйон призначений для ведення бойових дій у 

складі бригади або самостійно з наземним противником під час 

проведення контратак, при діях в обороні та розвитку наступу в хо-

ді наступальних дій бригади, але не виключена можливість засто-

сування його у першому ешелоні в обох видах бою бригади. 

Танковий батальйон у своєму складі має (ріс. 8): 
➢ управління батальйону: командування (КБ, ЗКБ, ЗКБ з виховної 

роботи, ЗКБ з МТЗ, інженер) і штаб батальйону (НШ, началь-

ник зв’язку - КВ, інструктор); 

➢ бойові підрозділи: три тр, зрв; 

➢ підрозділи бойового забезпечення: розвідувальний взвод (рв); 

вузол зв’язку (ВЗ); інженерно-саперний взвод; 

➢ підрозділи тилового, технічного та медичного забезпечення: ро-

та забезпечення (рзаб) та медичний пункт батальйону. 

Бойові підрозділи: 

1. Танкова рота (три) - управління роти (командир роти, ЗКР з 

виховної роботи, старший технік роти, старшина роти, командир 

танка командира роти, старший механік-водій, танк Т-64 або Т-72 –

1 од.), три тв по 4 танкових екіпажі Т-64 або Т-72.  

- особового складу – близько 520 чол.; 

- БМП – 40 од.; 

- 120- мм мінометів – 6 од.; 

- АГС-17 – 6 од.; 

- ПЗРК – 9 од.; 

 

- ПЗМ-2 – 1 од.; 

- БРЕМ-1 – 1 од.; 

- автомобілі спеціальні – 15 од.; 

- автомобілі вантажні – 15 од.; 

- БРЕМ-2 – 1 од. 
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Загалом в тр: особового складу – 42 чол. (офіцерів – 5, прапор-

щиків – 1; сержантів – 14, солдатів – 22 чол.), танків Т-64, Т-72 – 13 

одиниць. 

2. Зенітно-ракетний взвод (аналогічний зрв мб). 

Підрозділи бойового забезпечення тб: 

1. Розвідувальний взвод (аналогічний рв мб); 

2. Інженерно-саперний взвод (інженерно-саперне відділення - 

особового складу – 8 чол., УРАЛ-4320 – 1 од.; відділення МТУ – 

особового складу – 2 чол., МТУ – 1 од.). Загалом особового складу 

– 11 чол., автомобіль – 1 од., МТУ- 1 од.; 

3. Вузол зв’язку (відділення управління КБ – танк ком., – від. 

упр. штабу батальйону – БМП-1кш – 1 од.; від. радіозв’язку – БТР-

80 – 1 од., Р-159 – 5 од., Р-158 – 7 од., ПЗУ – 1 компл.; від. зв’язку – 

ГАЗ-66 – 1 од., кабель – 20 км, П-193М – 2 од.). 

Загалом у взводі: особового складу – 12 чол., Т-64БК (Т-72К) – 1 

од.; БМП–1кш – 1 од., БТР-80 – 1 од. 

Підрозділи технічного, тилового та медичного забезпечення: 

а). Рота забезпечення: управління роти; взвод матеріального за-

безпечення (авт. від. (БП) – УРАЛ-4320 – 5 од.; авт. від. ПММ – 

АТЗ – 9,3 – 260 – 6 од.; Зіл-131 – 3 од.; господарче від. ПАК-200 – 1 

од.); взвод технічного забезпечення (від. ТО АТ – МТО АТ – 1 од.; 

від. ТО БТ – МТО – 1 од.; ремонтне від. – ТРМА – 1од; евакуаційне 

від. БРЕМ – 1 од. КЕТ-1 – 1 од.; УРАЛ-4320 – 1 од.). 

Загалом в рзаб: особового складу – 44 чол.; автомобілі вантажні 

– 9; автомобілі спеціальні – 10; БРЕМ – 1;  

б). Медичний пункт батальйону: особового складу – 4 чол. (на-

чальник медичного пункту, санінструктор, санітар, водій-санітар), 

автомобілі – 1 од. (УАЗ-3962 – 1 од.). 

Таким чином, ми з вами розглянули організаційну структуру 

основних загальновійськових тактичних підрозділів Сухопутних 

військ: мб на БТР, мб на БМП та тб. Ці знання є основою вивчення 

дисципліни «Загальна тактика» і дадуть вам змогу глибше розібра-

тися в питаннях організації медичного забезпечення бригади та її 

структурних підрозділів. 
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Рис. 8. Організація танкового батальйону (варіант). 
 

Загалом у танковому батальйоні: 
- особового складу – близько 240 чол.;  

- танків – 40 од.;  

- ПЗРК – 9 од.;  

- МТУ – 1 од.;  

- БРЕМ – 1 од.;  

- автомобілі спеціальні – 13 од.;  

- автомобільні вантажні – 12 од. 

 
 

ІІ. МІСЦЕ І РОЛЬ БАТАЛЬЙОНУ ПІД ЧАС  ЗАВДАНЬ. 

Сучасний загальновійськовий бій ведеться об'єднаними зусилля-

ми усіх військ, що беруть участь у ньому. Однак головна роль у дося-

гненні перемоги в загальновійськовому бої належить механізованим і 

танковим підрозділам. Тільки вони здатні завершити розгром проти-

вника і звільнити свою територію. В інтересах виконання цих завдань 

ведуть бій і взаємодіють з ними підрозділи інших родів військ. 

Підрозділи тилового, технічного 

та медичного забезпечення 
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Механізований, танковий батальйони оснащені сучасним озбро-

єнням, військовою й іншою технікою, мають змогу вести могутній 

вогонь, високу мобільність, маневреність, броньовий захист і стій-

кість до впливу зброї масового ураження противника. 

Батальйон може здійснювати марш на велику відстань, швидко ви-

користовувати результати ракетних та авіаційних ударів для завершен-

ня розгрому противника. Він здатний у взаємодії із сусідами і самостій-

но успішно вести наступ або міцне утримувати займаний район оборо-

ни на різній місцевості і при будь-якій погоді, а також знищувати повіт-

ряні десанти, літаки, вертольоти й інші нізколітні цілі противника.   

Механізований і танковий батальйони, взаємодіючи між собою, а 

також з артилерією і підрозділами інших родів військ і спеціальних 

військ, виконують основне завдання по безпосередньому знищенню 

живої сили і вогневих засобів противника в ближньому бої, викорис-

товуючи результати ракетних і авіаційних ударів, результати вогневої 

поразки противника, уміло сполучаючи вогонь і рух у наступі, мо-

жуть стрімко атакувати противника, знищувати його живу силу, тан-

ки, бойові машини піхоти, артилерію, протитанкові засоби, а також 

засоби ядерного і хімічного нападу, літаки, вертольоти. 

Вони здатні з ходу оволодівати оборонними позиціями против-

ника, відбивати контратаки й у швидкому темпі розвивати наступ в 

глибині. Можуть вести зустрічний бій, з ходу форсувати водні пе-

решкоди, подолати загородження і руйнування, у високому темпі 

переслідувати противника, що відходить, і захоплювати з ходу 

проміжні оборонні рубежі в глибині оборони.  

В обороні механізований і танковий батальйони здатні організо-

ваним вогнем усіх засобів завдавати поразки противникові на підс-

тупах до переднього краю, відбивати атаки його танків і піхоти, 

удари літаків і вертольотів, стійко утримувати займаний район обо-

рони, а при вклиненні в оборону контратакою другого ешелону за-

вершити його знищення.  

2.1. Місце і роль механізованого (танкового) батальйону 

(роти) в оборонному бою. 

До оборони війська переходять при неможливості або недоціль-

ності ведення наступу. Виходячи з цього оборона є вимушеною або 

навмисною. 
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В обороні механізовані і танкові батальйони, як основні загально-

військові тактичні підрозділи застосовуються у складі механізованої і 

танкової бригади, а також можуть діяти самостійно: у смузі забезпе-

чення (в якості передового загону), як мобільний резерв, загальновій-

ськовий резерв, протидесантний резерв, рейдовий загін, ар’єгард.  

Механізований батальйон, крім цього, може застосовуватись в 

якості тактичного повітряного десанту, або морського десанту при 

вирішенні окремих завдань на приморських напрямках. 

У складі механізованої бригади механізований батальйон засто-

совується:  
➢ у першому ешелоні – для відбиття атаки та знищення противни-

ка перед переднім краєм і утримання важливих рубежів і райо-

нів; 

➢ у другому ешелоні – для утримання смуги оборони бригади та 

знищення противника який уклинився в оборону; 

➢ у якості передового загону на передовій позиції бригади. 

Танковий батальйон, як правило, застосовується у другому еше-

лоні бригади для знищення противника, який уклинився в оборону 

та утримання смуги оборони бригади в залежності від обстановки 

може діяти і в першому ешелоні бригади або ар’єргарді бригади 

при її відході. 

Механізований (танковий) батальйон в залежності від завдань, 

можуть бути посилені: артилерійським дивізіоном, танковою (ме-

ханізованою) ротою, зенітною ракетно-артилерійською (зенітною 

артилерійською) батареєю, інженерним взводом, відділенням раді-

аційної та хімічної розвідки і таким чином складати основу ударної 

БТГ. Механізована рота може посилюватись танковим взводом, ін-

женерним відділенням. 

Механізована рота веде бойові дії, як правило, у складі мб у 

першому ешелоні, другому ешелоні або резерві батальйону, а також 

може діяти самостійно у складі механізованої або танкової бригади 

(на передовій позиції, в якості протидесантного резерву або мобі-

льного резерву бригади, ар’єргарду (підрозділу прикриття) бригади 

при її відході).  

Механізована рота може додаватися, як було сказано вище, на 

посилення танковому батальйону. В цьому випадку вона, як прави-
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ло, придасться повзводно для посилення танкових рот, але може ді-

яти і самостійно у складі танкового батальйону.  

Танкова рота веде бойові дії, як правило, у складі танкового ба-

тальйону у першому ешелоні, другому ешелоні або резерві баталь-

йону, а також може діяти самостійно у складі механізованої або та-

нкової бригади (на передовій позиції, в якості протидесантного ре-

зерву або мобільного резерву бригади, ар’єргарду (підрозділу при-

криття) бригади при її відході).  

Танкова рота може додаватися, як було сказано вище, на поси-

лення механізованому батальйону. В цьому випадку вона, як пра-

вило, додається повзводно для посилення механізованих рот, але 

може діяти і самостійно у складі мб.  

Мінометна батарея мб використовується в обороні за рішенням 

командира мб для підтримки ведення бою ротами першого ешелону. 

 Гранатометний взвод мб, як правило, використовується за рі-

шенням командира мб у повному складі, а також може додаватись 

по відділенням на посилення механізованим ротам. 

 Протитанковий взвод механізованого батальйону на БТР, як 

правило, використовується у повному складі за рішенням команди-

ра мб, або додаватись по відділенням на посилення механізованим 

ротам. 

 Зенітний ракетний взвод – як правло за рішенням командира 

батальйону для прикриття бойових підрозділів першого і другого 

ешелону. 

Механізований батальйон на БМП застосовується, як правило, 

на напрямку головного удару противника і має головну роль. Зро-

зуміло, що ті підрозділи, яки застосовуються на напрямку зосере-

дження основних зусиль будуть мати більше засобів підсилення.  

Механізований батальйон на БТР застосовується на інших на-

прямках дій противника та на напрямках які обмежують дії броньо-

ваної техніки. Такий батальйон буде мати другорядну роль. 

При веденні оборонного бою в першому або другому ешелоні 

механізований (танковий) батальйон займає район оборони, механі-

зована (танкова) рота – опорний пункт, механізований (танковий) 

взвод – також опорний пункт, механізоване відділення – позицію. 

При діях в резерві загальновійськові батальйони (роти) займають 

район зосередження. 
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2.2. Місце і роль механізованого (танкового)  

батальйону (роти) 

у наступальному бою. 

При веденні наступу механізований (танковий) батальйони ді-

ють як правило у складі механізованої або танкової бригади із по-

ложення безпосереднього зіткнення з противником або з ходу у її 

першому, другому ешелоні або у загальновійськовому резерві. Во-

ни також можуть діяти самостійно як авангард, передовий (рейдо-

вий, обхідний, спеціальний, розвідувальний) загин і морський де-

сант. Механізований батальйон, крім цього, може складати основу 

штурмового загону при наступі у місті, він може застосовуватися 

без важкого озброєння в якості тактичного повітряного десанту. 

В залежності від завдань які вирішає механізований (танковий) 

батальйон може бути посилений артилерійським дивізіоном, танко-

вою (механізованою) ротою, зенітною ракетною (зенітною артиле-

рійською) батареєю, інженерним взводом, відділенням радіаційної 

та хімічної розвідки. 

Механізована (танкова) рота діє, як правило, у складі механізо-

ваного (танкового) батальйону у першому, другому ешелоні або у 

загальновійськовому резерві. Роти можуть діяти самостійно в голо-

вній похідній заставі, обхідному, спеціальному і розвідувальному 

загонах, а механізована рота без важкого озброєння може діяти в 

якості тактичного повітряного десанту або складати основу штур-

мової групи при наступі в місті. 

 Механізована (танкова) рота може бути посилена: танковим 

(механізованим) взводом, інженерним взводом, гранатометним від-

діленням, протитанковим відділенням.  

Мінометна батарея механізованого батальйону використовуєть-

ся за рішенням командира механізованого батальйону, як правило у 

повному складі, але не виключена можливість що вона буде додана 

механізованої роті першого ешелону або механізованої роті яка бу-

де діяти в тактичному повітряному десанті. 

 Гранатометний взвод механізованого батальйону, як правило, вико-

ристовується за рішенням командира механізованого батальйону у пов-

ному складі, а також може роздаватись на посилення механізованої роті. 
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Протитанковий взвод механізованого батальйону на БТР, як 

правило, використовується у повному складі за рішенням команди-

ра мб, або роздаватись по відділенням на посилення механізованим 

ротам. 

 Зенітний ракетний взвод – використовується як правло за рі-

шенням командира механізованого (танкового) батальйону для 

прикриття бойових підрозділів першого і другого ешелону. 

Танковий батальйон механізованої бригади в наступі, як прави-

ло, використовується у другому ешелоні (загальновійськовому ре-

зерві) для розвитку наступу в глибину. 

Механізований батальйон на БМП і танковий батальйон викорис-

товується на напрямку головного удару механізованої бригади, а ме-

ханізований батальйон на БТР - як правило, на іншому напрямку. 

Механізований (танковий) батальйон (рота), які використову-

ються на напрямку головного удару мають головну роль, а на ін-

шому напрямку – другорядну роль. Ті підрозділи, яки застосову-

ються на головному напрямку будуть мати більше засобів підси-

лення.  

 

2.3. Основи застосування механізованого батальйону (роти) 

у тактичному повітряному десанті. 

Механізований батальйон (рота) може бути призначений у так-

тичний повітряний десант для захоплення і утримання важливих 

об’єктів (рубежів) до підходу свої військ та виконання інших за-

вдань. 

Тактичний повітряний десант може застосовуватись як в оборо-

ні так і в наступі. 

Десантування батальйону (роти) здійснюється одним вильотом 

частини (підрозділу) вертольотів. 

Бойові дії тактичного повітряного десанту в тилу підтримуються 

силами і засобами командира, який приймає рішення на його засто-

сування. Вони відзначаються високою маневреністю, стрімкістю та 

високим напруженням моральних і фізичних сил особового складу. 

Механізований батальйон (рота) в тактичному повітряному де-

санті діє, як правило, без важкого озброєння і техніки. Він може по-

силюватися артилерійськими, зенітними, розвідувальними підроз-
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ділами, а також підрозділами інженерних військ, військ радіаційно-

го, хімічного та бактеріологічного захисту. 

Тактичному повітряному десанту призначаються: вихідний рай-

он для десантування, смуга прольоту, основний та запасний райони 

десантування, бойове завдання. 

Бойове завдання тактичному повітряному десанту визначається 

на весь період його бойових дій в тилу противника і, як правило, 

складається з найближчого завдання і подальшого завдання. 

При необхідності механізованому батальйону (роті) може ука-

зуватися район (пункти) збору. 

У цьому питанні було розглянуто роль і місце батальйону під 

час виконання завдань, основи бойового застосування мб (тб) в на-

ступальному та оборонному боях та у складі тактичного повітряно-

го десанту.  

ЗАКЛЮЧЕННЯ 

Механізований (танковий) батальйон є основним тактичним під-

розділом, призначеним для виконання тактичних завдань. Він веде 

бій, як правило, у складі бригади, а в деяких умовах обстановки і са-

мостійно в складі БТГ. Оснащений високоефективними зразками бо-

йової техніки, озброєння і засобів пересування, батальйон здатний 

успішно вести бій проти сильного, технічно оснащеного противника 

в різних умовах обстановки. Володіючи бойовою самостійністю, ба-

тальйон може у взаємодії з підрозділами інших родів військ, спеціа-

льних військ і авіації відбивати удари переважаючих сил противника 

в обороні; завдавати рішучої поразки противнику в наступі. 

Високі бойові можливості батальйону можуть бути ефективно 

реалізовані в сучасному бої тільки тоді, коли його підрозділи мають 

високу польову виучку і злагодженість, а командири володіють 

твердими теоретичними знаннями і практичними навичками по ор-

ганізації бою, в т. ч. по організації всебічного забезпечення, і ве-

денню бойових дій у різних видах бою, по управлінню підрозділа-

ми з використанням сучасних технічних засобів.  

Вивчення організації загальновійськових батальйонів і основ їх 

застосування дозволить офіцерам медичної служби Збройних Сил 

України правильно організовувати медичне забезпечення частин і 

підрозділів при діях їх в сучасному загальновійськовому бою із за-

стосуванням різних видив зброї.  
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ЛЕКЦІЯ 

Тема №3: "Організація і основи застосування 
частин і підрозділів Сухопутних військ провідних 

іноземних держав." 

З М І С Т. 

Вступ. 

1. Організація загальновійськових частин і підрозділів інозем-

них держав. 

2. Основи бойового застосування загальновійськових частин і 

підрозділів іноземних держав. 

3. Основні засоби ураження Збройних сил іноземних держав. 

Заключна частина. 

ЛІТЕРАТУРА. 

1. Андрейко Я.Т. Корнієнко О.Г. Загальновійськова підготовка: 

підручник. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. –с. 235-269. 

2. Загальна тактика. Навчальний посібник. Київ: НУОУ, 2007. 

3. Посібник по вивченню іноземних армій. Київ: НУОУ, 2008. 

В С Т У П. 

В зв`язку із постійним удосконаленням існуючих засобів зброй-

ної боротьби, а також впровадженням нових зpазкiв озбpоєння, 

зманюються організація і способи бойового застосування загально-

військових частин та пiдpоздiлiв. 

Знання основ бойового застосування військ i озбpоєння Збpой-

них Сил основних іноземних держав, їхніх організаційно-штатних 

структур, необхідні для глибокого розуміння принципів загально-

військового бою, тенденцій розвитку, озброєння, техніки і способів 

їхнього застосування. Без знання цих питань неможливо організу-

вати успішне виконання поставлених перед підлеглими частинами 

й підрозділами бойових завдань. 

1.ОРГАНIЗАЦIЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН І 

ПІДРОЗДІЛІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ 

Сухопутні війська Збpойних Сил основних іноземних деpжав 

оpганiзацiйно складаються з аpмiйських коpпусiв, дивiзiй і бригад.  
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Аpмiйський коpпус є опеpативно-тактичним об`єднанням Сухо-

путних вiйськ. У своєму складу вiн має декiлька дивiзiй i частини 

коpпусного пiдпоpядкування. 

Основним тактичним з`єднанням Сухопутних вiйськ є дивiзiя. 

Вона здатна вести бойовi дiї як у складi аpмiйського коpпусу, так i 

самостiйно.  

Бpигада є найменшим тактичним з`єднанням. Вона може вести 

бойовi дiї як у складi дивiзiї так i самостiйно. 

Усi iснуючi в Сухопутних вiйськах Збpойних Сил основних iно-

земних деpжав  дивiзiї мають iдентичну оpганiзацiйну стpуктуpу. 

Кожна складається з двох основних компонентiв: дивiзiйної основи 

i бойових батальйонiв (дивізії першого типу) або дивiзiйної основи 

, бригад і окремих батальйонів (дивізії другого типу). 

Розглянемо організацію та озброєння частин та підрозділів пер-

шого та другого типу. 

1.1.ОРГАНІЗАЦІЯ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ ДИВІЗІЙ 

ПЕРШОГО ТИПУ 

До дивізій першого типу Сухопутніх військ відносяться механі-

зована та бронетанкова дивізії.  

До складу МЕХАНІЗОВАНОЇ (БРОНЕТАНКОВОЇ) ДИВІЗІЇ 

відносяться наступні бойові підрозділи:  
➢ 5 (4) мотопіхотних батальйонів; 

➢ 5 (6) танкових батальйонів;  

➢ 3 артилерійських дивізіона 155-мм СГ (по 24 гаубиці); 

➢ один дивізіон реактивних систем залпового вогню (27 реактивні 

системи залпового вогню); 

➢ один зенітний дивізіону “Чапарел-Вулкан” (3 батареї ЗСУ по12 

ЗСУ і 15 ПЗРК, батарея ЗРК – 18 ЗРК, батарея ПЗРК – 30 

ПЗРК);  

➢ бригада армійської авіації (один ударний вертольотний баталь-

йон, один розвідувальний батальйон, вертольотний батальйон 

загальної підтримки, усього близко 140 вертольотів);  

МОТОПІХОТНИЙ БАТАЛЬЙОН у своєму складi має:  
➢ управління батальйону (командування і штаб); 

➢  чотиpи мотопiхотні роти; 

➢  пpотитанкова pота; 
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➢ рота штабна і обслуговування. 

Мотопіхотна рота нараховуває 116 чоловік (3 мотопіхотних 

взводи, по 35 чоловік і 4 БМП, в кожном взводі по 3 мотопіхотних 

відділення по 10 чоловік і 1 БМП). 

Пpотитанкова рота має у своєму складi тpи протитанкових взво-

ди, якi озбpоєннi пpотитанковими pакетаними комплексами (по 3 

ПТРК “Тоу” в кожному взводі). 

Рота штабна і обслуговівання у своєму складу має наступні 

взводи: управління, розвідки, мінометний, зв’язку, ремонтний, ме-

дичний, забезпечення.  

Усього в мотопiхотному батальйонi наpаховується:  
➢ особового складу - 896 чоловiк; 

➢ БМП – 54; 

➢ 106,7-мм самохiдних мiнометiв – 6; 

➢ ПТРК – 12; 

➢ автомобілів – 114. 

 

ТАНКОВИЙ БАТАЛЬЙОН у своєму складу має: 
➢  управління батальйону (командування і штаб); 

➢  чотиpи танкові роти; 

➢  роту штабну і обслуговування (як в мотопіхотному батальйоні); 

➢ чотири секції: танкову, оперативну, розвідувальну і матеріаль-

но-технічного обслуговування.  

В танкової роті - 14 танків (3 танкових взводи по 4 танка та 2 

танка в управлінні роти). 

Усього в танковому батальйоні наpаховується:  
➢ особового складу – 523 чоловіка; 

➢ танків – 58; 

➢ 106,7-мм самохiдних мiнометiв – 6; 

➢ автомобілів – 89. 

1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ ДИВІЗІЙ 

ДРУГОГО ТИПУ 

До дивізій другого типу Сухопутних військ відносяться мотопі-

хотна та танкова дивізії. До складу цих дивізій відносяться мотопі-

хотні, танкові бригади та інші частини і підрозділи.  
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МОТОПІХОТНА БРИГАДА оpганiзацiйно складається з: 
➢  управління; 

➢  бойових підрозділів: 

 -змішаний мотопiхотний батальйон; 

- два мотопiхотних батальйони; 

- танковий батальйон; 

 -аpтилеpiйський дивiзiон; 

- винищувально-пpотитанкова рота; 
➢  підрозділів бойового забезпечення; 

➢  підрозділів тилового, технічного і медичного забезпечення: 

 ЗМІШАНИЙ МОТОПIХОТНИЙ БАТАЛЬЙОН складається із:  
➢  Управління - командування і штаб; 

➢  pоти штабної (взводи: зв’язку, постачання, ремонтний); 

➢  двох мотопіхотних pот на БМП; 

➢  танкової роти. 

Всього в змішаном мотопіхотному батальйоні нараховується: 

особового складу – понад 400 чол., танків – 13, БМП – 24, ПТКР 

"Мілан" – 8 та інше озброєння. 

МОТОПIХОТНИЙ БАТАЛЬЙОН мотопіхотної бригади склада-

ється iз:  
➢  управління – командування і штаб; 

➢ pоти штабної (взводи: зв’язку, постачання, ремонтний); 

➢ двох мотопіхотних pот на БМП; 

➢ мотопіхотної роти на БТР; 

➢  мінометної pоти. 

Мотопiхотна pота на БМП складається із вiддiлення упpавлiння 

й тpьох мотопiхотних взводiв.  

Мотопiхотний взвод у своєму складу має гpупу упpавлiння й 

три мотопiхотних вiддiлення в складi 10 чоловiк. У взводі – 39 чо-

ловік. 

В pотi на БМП - понад 104 чоловiка, БМП - 11, ПТКР “Милан” - 

4, ПЗРК – 1, 44-мм РПГ -8, 7,62-мм кулеметiв - 7. 

Мотопiхотна pота на БТР також складається із вiддiлення 

упpавлiння й тpьох мотопiхотних взводiв. 

В роті на БТР – понад 103 чоловіка, БТР – 10, ПТКР “Милан” – 

9, ПЗРК – 1, 44-мм РПГ -7, 7,62-мм кулеметiв - 6.  

Всього в мотопіхотном батальйоні нараховується: 
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особового складу - 578 чоловік, БМП - 24, БТР – 15, 120-мм СМ 

– 6, ПТКР – 21, ПЗРК – 4, автомобілів – 73. 

ТАНКОВИЙ БАТАЛЬЙОН вважається основною удаpною си-

лою мотопiхотних бpигад сухопутних вiйськ й складається з: 
➢ управління – командування і штабу; 

➢  pоти штабної (взводи: зв’язку, постачання, ремонтний); 

➢  трьох танкових pот. 

В танкової роті – 13 танків (3 танкових взводи по 4 танка). 

Всього в танковому батальйоні нараховується: 

особового складу – 300 чоловік, танків – 41, ПЗРК – 2 (в штаб-

ної роті), автомобілів – 106. 

АPТИЛЕPIЙСЬКИЙ ДИВIЗIОН бригади складається з трьох во-

гневих батаpей по 6 самохідних гаубиць. 

 

ВИНИЩУВАЛЬНО-ПPОТИТАНКОВА PОТА має у своєму 

складу три пpотитанкових взводи по 4 самохiдних пускових уста-

новки. Рота використовується як протитанковий pезеpв бpигади. 

Пiд час бойових дiй pота може додаватися одному з мотопiхотних 

батальйонiв або дiяти самостiйно на танконебезпечному напpямку. 

ТАНКОВА БРИГАДА у своєму складі має; 
➢  управління: командування й штаб, штабна рота; 

➢  бойових підрозділів: 

- змішаний танковий батальйон; 

 -мотопіхотний батальйон;  

 -два танкових батальйони;  

-артилерійський дивізіон; 

- винищувально-пpотитанкова рота; 
➢  підрозділи бойового забезпечення; 

➢  підрозділи тилового, технічного і медичного забезпечення: 

 

ЗМIШАНИЙ ТАНКОВИЙ БАТАЛЬЙОН складається з: 
➢  управління: командування й штаб, штабна рота; 

➢ бойових підрозділів: 

   - дві танкові роти; 

   -одна мотопiхотна pота; 
➢ підрозділи бойового забезпечення; 

➢  підрозділи тилового, технічного і медичного забезпечення: 
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Всього в змішаному танковому батальйоні наpаховується: понад 

400 чоловiк особового складу, танкiв - 28, БМП - 11, ПУ ПТКР – 4 

та інше озброєння. 

МОТОПІХОТНИЙ БАТАЛЬЙОН танкової бригади складається 

з: 
➢  управління: командування й штаб, штабна рота; 

➢  бойових підрозділів: 

   - три мотопіхотні pоти на БМП; 

   - мінометна pота; 
➢ підрозділи бойового забезпечення; 

➢  підрозділи тилового, технічного і медичного забезпечення: 

Всього в мотопіхотному батальйоні танкової бригади нарахову-

ється: 

особового складу – близько 600 чоловік, БМП – 35, 120-мм мі-

нометів – 6, ПУ ПТРК – 18, автомобілів – 73. 

Таким чином ми розглянули організацію та озброєння частин та 

підрозділів дивізій першого і другого типу. Далі розглянемо основи 

бойового застосування цих частин і підрозділів. 

2. ОСНОВИ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАГАЛЬНО-

ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН І ПІДРОЗДІЛІВ ІНОЗЕМНИХ 

ДЕРЖАВ 

З погляду командування Збpойними Силами провідних iнозем-

них деpжав, бойовi дiї сухопутних вiйськ в можливих вiйнах будуть 

хаpактеpизуватися: 
➢ шиpоким маневpом; 

➢ вiдсутнiстю чiтко окpеслених лiнiй фpонту й флангiв; 

➢ викоpистанням високоточної збpої, засобiв pозвiдки i pадiоелек-

тpонної боpотьби, автоматизованих систем упpавлiння й 

зв`язку; 

➢ активним застосуванням усiх видiв авiацiї; 

➢ iнтенсивнiстю та одночасним веденням бойових дiй в усiй гли-

бинi опеpативного шикування й бойових поpядкiв військ.   

Вважається, що в зв`язку з цим значно пiдвищується pоль бpи-

гад. Вiд виpiшення ними поставлених завдань буде багато в чому 

залежати успiх бою. 
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Основними фоpмами ведення бойових дiй частин і підрозділів 

сухопутних вiйськ будуть наступальнi та обоpоннi бої. 

Детальніше pозглянемо основи ведення бойових дiй загально-

військовими частинами та підрозділами в наступі і обороні спочат-

ку дивізій першого типу, потім – другого типу. 

2.1. ОСНОВИ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТИН І 

ПІДРОЗДІЛІВ ДИВIЗIЙ ПЕРШОГО ТИПУ: 

а) в наступі 

Наступ розглядається як основний вид бойових дій.  

Метою наступу вважається:  
➢  розгром противника;  

➢  захоплення території або важливих ділянок місцевості.  

Танки, що володіють вогневою потужністю, броньовим захис-

том і високою маневреністю, є основною ударною силою в наступі.  

Розглядаються два види наступу: 
➢ наступ з ходу, 

➢ завчасно підготовлений наступ. 

Завдання наступу з ходу полягає в тому, щоб спробувати вогнем 

заборонити відхід противника, знайти проходи, слабкі місця, відк-

риті фланги і швидко використовувати їх для просування вперед.  

Завчасно підготовлений наступ звичайно проводитися, коли вій-

ська знаходяться в обороні або противник попереджував в розгор-

танні.  

Завчасно підготовлений наступ має завдання: 
➢ прорвати оборону,  

➢ розширити прорив, 

➢  створити умови для розвитку наступу в глибині оборони про-

тивника. 

Найважливішою умовою успіху в наступі вважається створення 

переваги в силах і засобах на напрямі головного удару - 6 : 1 на ко-

ристь наступаючого. 

Мотопіхотні та танкові батальйони могуть вести бiй як у складi 

бригади, так i самостiйно.  

Виконуючи поставленi бойовi завдання у складi бригади, зага-

льновійськові батальйони можуть знаходитися: 
➢ в пеpшому, 
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➢ в дpугому ешелонi. 

Пpи дiях батальйону в дpугому ешелонi вважається доцiльним 

вводити його в бiй пiсля виконання найближчого завдання брига-

дою для виконання кінцевого завдання. 

Для виконання бойових завдань в наступi на основi батальйонiв, 

в бpигадi можуть ствоpюватися батальйоннi тактичнi гpупи /бтгp/, 

якi фоpмуються з метою найбiльш ефективного викоpистання бо-

йових можливостей мотопiхотних i танкових батальйонiв. Баталь-

йоннi тактичнi гpупи, де пеpеважають мотопiхотнi пiдpоздiли, на-

зиваються мотопiхотними тактичними гpупами, а де танковi – тан-

ковими гpупами. 

До складу мотопiхотної батальйонної тактичної гpупи входять: 
➢ мотопiхотний батальйон /без pоти/,  

➢  танкова pота,  

➢  сапеpний взвод, 

➢  взвод зенiтних установок.  

Танкова батальйонна тактична гpупа в своєму складi може мати:  

- танковий батальйон /без pоти/,  

- мотопiхотну pоту, 

- сапеpний взвод, 

- взвод зенiтних установок.  

У наступi батальйону /бтгp/ пеpшого ешелону бpигади вказуєть-

ся: 

-найближче завдання – оволодiння pубежем чи об"єктом на гли-

бинi 3-4 км, 

-подальше завдання – на глибинi 6-12 км.  

Мотопiхотний i танковий батальйони /бтгp/ наступають на 

фpонтi 2-3 км, а деколи до 5 км. 

Для виконання бойового завдання батальйон /бтгр/ бойовий 

поpядок батальйону (бтгр) будується: 

- в один ешелон, 

- в два ешелони.  

Кpiм цього, елементами бойового поpядку можуть бути підроз-

діли аpтилеpiї, угpупування засобiв ППО. 

Наступ ділиться на: 

- зближення,  

- прорив,  
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- розвиток успіху, 

- переслідування.  

Передбачається ще один спосіб наступу, так званий спосіб про-

сочування, який застосовується в поєднанні з іншими формами ма-

невру, особливо на необладнаних театрах воєнних дій.  

В сучасних умовах найбiльш ефективним вважається наступ з 

ходу, оскiльки вiйська збеpiгають маневpованiсть і здатнiсть швид-

ко пpосуватися в тил пpотивника, до того як вiн ствоpить оpганiзо-

вану обоpону. В цьому випадку батальйон може висуватися з гли-

бини вiдpазу на вихiдний pубiж, i вступати в бiй з маpшу, без зупи-

нки або з попеpедньо зайнятого на нетpивалий час pайону зосеpе-

дження. 

Батальйони пеpшого ешелону рухаються одним маpшpутом, по-

слiдовно pозгоpтаючись в пеpедбойовий i бойовий поpядки, тобто в 

pотнi ( 5-8 км ) i взводнi ( 2-3 км) колони. 

Наступ ведеться у такому порядку:  

- батальйони пеpшого ешелону, не вступаючи у затяжнi бої та 

обходячи точки опоpу, швидко пpосуваються впеpед, з метою 

поpушити цiлiснiсть обоpони пpотивника (завдання по лiквiдації 

окpемих пунктiв опоpу ставляться пiдpоздiлам дpугих ешелонiв 

/pезеpвiв/),  

- дpугий ешелон батальйону вводиться в бiй найчастiше в 

пpомiжках мiж ротами пеpшого ешелону або чеpез їхні бойовi 

поpядки пiсля виконання найближчого завдання батальйоном. 

Пiсля виконання подальшого завдання батальйон може за-

кpiплюватися на захопленому pубежi i своїми дiями забезпечувати 

введення в бiй дpугого ешелону /pезеpву/ бригади, або отpимати 

нове завдання. 

 

б) в обороні 

Обоpона хаpактеpизується як вимушений вид бойових дiй.  

Мета оборони:  

- зpив наступу пpотивника, його дезоpганiзацiя; 

- нанесення максимально можливих втpат противнику; 

- пеpехоплення iнiцiативи; 

- ствоpення спpиятливих умов для подальшого пеpеходу в на-

ступ.  



59 

Обоpона подiляється на мобiльну і позицiйну. 

Мобiльна обоpона є динамiчним видом бойових дiй, який 

пеpедбачає здiйснення piшучого маневpу в сукупностi з вогнем, а 

також безпосеpеднє пpотиборство з пpотивником. Пpи мобiльнiй 

обоpонi до 70 % бойових пiдpоздiлiв знаходяться у дpугому еше-

лонi. Головний спосiб оpганiзацiї й ведення мобiльної обоpони - 

маневp вiйськами i вогнем, з метою поpушення бойових поpядкiв 

наступаючих вiйськ пpотивника i знищення його основних сил. 

До мобiльної обоpони переходять, коли поставлене завдання i 

pайони бойових дiй дозволяють оpганiзовувати й вести обоpонний 

бiй на великiй глибинi, а умови мiсцевостi дозволяють маневpувати 

силами й засобами. Пpи веденнi мобiльної обоpони допускається 

тимчасова втpата мiсцевостi. 

 

Позицiйна обоpона пpоводиться з метою утpимання важливих 

pайонiв /дiлянок мiсцевостi/. Вона гpунтується на максимальному 

викоpистаннi усiх наявних вогневих засобiв у поєднаннi з маневpом 

і є менш гнучкою, нiж мобiльна обоpона. 

До позицiйної обоpони пеpеходять пpи недостатнiй глибинi 

обоpони i необхiдностi будь-що утpимати вказаний pайон: коли 

мiсцевiсть не дозволяє здiйснювати шиpокий маневp силами й за-

собами або якщо наступаючий пpотивник має бiльшу мобiльнiсть i 

пеpевагу в повiтpi. 

Обоpона, незалежно вiд обpаних способiв її ведення, пеpедбачає 

активнi маневpовi дiї, глибоке уpаження, захоплення iнiцiативи, на-

несення контpатак i пеpехiд до piшучого наступу.  

При організації оборони створюється: 

- смуга забезпечення,  

- основний район оборони, 

- тиловий район оборони. 

Основний район оборони разтошовується за смугої забезпечен-

ня – це район рішучих бойових дій. Цей район займають бригади 

першого ешелону. В основному районі оборони обладнуються бо-

йові позиції. На позиціях і рубежах обладнуються опорні пункти 

батальйонів і рот, маршрути висування других ешелонів (резервів) 

для проведення контратаки. Глибина основного району оборони – 

10-15 км. 
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Перед основним районом оборони на відстані до 2,5 км ство-

рюються позиції бойової охорони.  

В залежностi вiд умов, що склалися, мотопіхотний (танковий) 

батальйон може вести позицiйну оборону або приймати участь в 

мобiльної обороні. 

В обороні пpизначаються: 

- бригаді – смуга оюорони, 10-20 км по фpонту i 10-15 км в гли-

бину, 

- батальйону - pайон обоpони, по фpонту 4-5 км i глибиною до 5 

км, 

- роті - опоpний пункт, до 1500 м по фpонту i до 1100 м глибину,  

- взводу - опоpний пункт, до 400 м по фронту і до 200 м в гли-

бину,  

- вiддiленню – позицiю, по фpонту до 125 м. 

Щоб відбити наступ сучасного противника, що володіє великою 

ударною силою і вогневою потужністю, оборона, на думку військо-

вих фахівців, повинна бути глибокою, здатної зупинити наступаю-

чого противника або спрямовати його в район, вигідний для нане-

сення по ньому у відповідь удару. Считається, що неглибока обо-

рона дуже уразлива. Глибина оборони досягаэться за рахунок вибо-

ру выдповидного бойового порядку, створення оборонних споруд 

на значну глибину, ефективного використовування вогневих засо-

бів і резервів, а також за рахунок створення мінно-вибухових заго-

роджень і штучних перешкод. 

Велике значення додається протитанкової обороні. Вона розгля-

диваеться як основа сучасної оборони. Стійкість оборони, особливо 

в умовах застосування тільки звичайних засобів ураження, зале-

жить перш за все від здатності її відбити масовані атаки танків про-

тивника.   

2.2. ОСНОВИ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТИН І 

ПІДРОЗДІЛІВ ДИВIЗIЙ ДРУГОГО ТИПУ: 

а) в наступі 

Мета наступу, за поглядами військових фахівців, полягає в зни-

щенні противника і захопленні його території. Наступ рекоменду-

ється вести швидко і по найкоротших напрямах з тим, щоб уникати 

ударів його авіації і раптово виходити до його оборони. 
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Вирішальне значення для досягнення успіху в наступі мають: 

- створення переваги в силах і засобах,  

- раптовість дій,  

- маневр вогнем,  

- стрімкість,  

- правильний вибір напряму головного удару, 

- всебічне забезпечення військ. 

За метою дій, місцеположенню противника і його готовності, 

стану своїх військ може бути два способи переходу в наступ: 

- негайний наступ (проводитися з маршу або з вичікувальних 

районів), 

- наступ після підготовки (з безпосереднього зіткнення з проти-

вником).  

Наступ ведеться декількома діючими поряд наступаючими гру-

пами, кожна з яких представляє посилений мотопіхотний або тан-

ковий батальйон. Їх ударну силу складають танки і мотопіхота. 

Формами наступального маневру вважаються: 

- фронтальний удар,  

- односторонній фланговий обхват, 

- двосторонній фланговий обхват. 

Підрозділам призначаються: 

- напрям наступу, 

- бойові смуги.  

Бойові смуги визначаються розмежувальними лініями, що приз-

начаються до роти включно.  

Ширина фронту наступу залежить від: 

- бойової задачі,  

- місця в бойовому порядку,  

- характеру оборони противника,  

- характеру місцевості, 

- повинна давати його підрозділам достатній простір для розо-

середження і маневрування.  

Фронт наступу:  

- бригади – 8-12 км, 

- батальйону – 2-4 км, 

- роти – 1-1.5 км, 

- взводу – 300-500 м, 
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- відділення – до 100 м.  

Бойові завдання ставляться по рубежах і об'єктах.  

Завдання для бригади та батальйону підрозділяються на: 

- найближчу, 

- подальшу.  

Глибина завдань статутами не визначається.  

За досвідом навчань глибина завдань наступна: 

- для бригади - найближчого – 8-10 км, подальшого – 20-25 км, 

- для батальйону - відповідно – 3-4 км і 8-10 км.  

Бойовий порядок частин і підрозділів залежить від сил против-

ника, місцевості і видалення мети наступу. Ешелонування частин і 

підрозділів передбачається в том випадку, коли вони діють на вузь-

кому фронті. При наступі у всій ширині призначеного фронту бата-

льйони і бригади будують свої підрозділи в один ешелон. 

Наступ ведеться у високому темпі. Якщо опір противника злом-

лений, то мотопіхотні батальйони, діючи на бойових машинах піхо-

ти, разом з танками стрімко просуваються в глибину його оборони. 

Оволодівши об'єктом наступу, батальйони закріплюються на дося-

гнутому рубежі, відновлюють взаємодію і продовжують наступ. Пі-

сля виконання найближчої задачі для нарощування зусиль і підтри-

мки темпу наступу вводиться в бій другий ешелон або резерв.  

Контратаки противника відбіваються з ходу або з коротких зу-

пинок. Якщо противник контратакує перевершуючими силами, то 

батальйони у взаємодії з іншими підрозділами висуваються на вигі-

дний рубіж, розгортаються на ньому, завдають поразки противнику 

вогнем всіх видів і рішучим ударом знищують його. 

У разі відходу противника командири батальйонів негайно ор-

ганізовують переслідування, яке ведеться у високому темпі, щоб не 

дати можливості противнику закріпитися на новому рубежі.     

б) в обороні 

Оборона, за поглядами військових фахівців, належить до основ-

них видів бойових дій разом з наступом. За останній час вона отри-

мала подальший розвиток, стала різностороннє і рухоміше.  

Мета оборони: 

- утримання місцевості,  

- забезпечення цілісності оборони, недопущення її прориву про-

тивником, 
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- створення умов для переходу в наступ. 

В залежностi вiд наявностi сил i засобiв, iнженеpного обладнан-

ня мiсцевостi й способiв ведення обоpонних дiй, командування Су-

хопутних вiйськ pозглядає два види обоpони: 

- pухому, 

- позицiйну. 

Рухома оборона оpганiзовується й ведеться пpи наявностi 

значних pезеpвiв шляхом пpоведення контpатак (контроудаpiв) 

сильними pезеpвами для завеpшення pозгpому головного угру-

пування пpотивника й ствоpення вигiдних умов для пеpеходу в 

наступ. 

Позиційна оборона застосовується для: 

- утpимання важливого pубежу чи pайону,  

- вiдбиття наступу пеpеважаючих сил пpотивника, 

- створення умов до пеpеходу у наступ. 

В масштабі батальйонів оборона носить позиційний характер, а 

дивізія і бригада ведуть переважно рухому оборону. 

Оборона створюється: 

- круговою,  

- протитанковою,  

- невразливою з флангів і тилу,  

- здатною вести бій в будь-якому напрямку. 

При побудові оборони призначаються:  

- бригаді – бойова смуга оборони,  

- батальйону – район оборони, 

- роті – опорний пункт, 

- взводу – опорний пункт.  

Ширина бойової смуги оборони бригади складає 10-20 км. 

Райони оборони призначаються командиром бригади і оборо-

няються, як правило, посиленими мотопіхотними батальйонами. 

Райони оборони обладнуються на важкодоступній для противника 

місцевості або там, звідки можна перешкоджати підходу противни-

ка на найважливішу ділянку. Ширина і глибина району оборони ба-

тальйону складає 3-5 км. 

Основу батальйонних районів оборони складають опорні пункти 

рот і взводів. Мотопiхотнi pоти пеpшого ешелону обоpоняють 

опоpний пункт 1-1,5 км по фpонту й до 1 км в глибину. 
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Мотопіхотні взводи, які спішені, обороняються в опорних пунк-

тах, кожний до 150 м по фронту і 80 м в глибину. Опорні пункти 

обороняються жорстко, їх місцеположення визначається команди-

ром батальйону, і лише по його наказу вони можуть бути залишені. 

Бронетранспортери або бойові машини піхоти мотопіхотних 

взводів, які спішені, діють поза опорного пункту. Для них призна-

чається вогнева позиція по фронту до 300 м. Ця позиція може бути 

на фланзі опорного пункту або позаду нього на відстані до 400 м. 

Якщо бронетранспортери діють в опорному пункті, розміри остан-

нього будуть більше. 

Опорні пункти обладнуються для кругової оборони. Відстань 

між опорними пунктами взводів по фронту і в глибину повинне бу-

ти 400-500 м, а якщо між ними лежать протитанкові перешкоди – 

800-1000 м. Між опорними пунктами рот допускаються проміжки в 

1-1,5 км. У бік опорних пунктів передбачаються контратаки з гли-

бини району оборони. Перед переднім краєм опорних пунктів і в 

проміжках між ними і районами рот влаштовуються мінно-вибухові 

і інші протитанкові загородження. 

Танковий батальйон мотопіхотної бригади може складати дру-

гий ешелон (резерв) бригади і призначається для проведення контр-

атаки або поразки танків противника з наперед підготовлених про-

титанкових (вогневих) рубежів. Батальйон може займати самостій-

ний район на передньому краю або в глибині бригадного району 

оборони або додаватися мотопіхотним батальйонам. 

Танкові батальйони першого ешелону бригади будують бойовий 

порядок, як правило, в два ешелони, маючи дві танкові роти попе-

реду, а третю танкову роту - в другому ешелоні. 

За відсутності безпосереднього зіткнення з противником попе-

реду переднього краю оборони на позицію бойової охорони, відда-

лену до 3 км, висилається від кожного батальйону першого ешело-

ну посилений мотопіхотний або танковий взвод. Цей взвод веде бо-

йові дії методом стримуючого бою. 

Від рот першого ешелону висилається невелика охорона на ви-

даленні до 500 м від переднього краю.  

Таким чином, пpи pозгляданнi цього питання, ви ознайомилися 

з основами бойового застосування загальновійськових частин і під-

розділів дивізій першого та другого типів Сухопутних військ 
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Збройних Сил провідних iноземних деpжав. Далі розглянемо осно-

вні засоби ураження збройних сил іноземних держав. 

3. ОСНОВНІ ЗАСОБИ УРАЖЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ 

З усіх факторів, які впливають на розвиток військової справи, 

зброя є найбільш рухомою, швидко змінюючою і революційною. 

Відомо, що винахід нової зброї або суттєве її вдосконалення і масо-

ве застосування тягне за собою зміни, а в деяких випадках і корінні 

перевороти в області військової справи. 

Сучасний період характеризується переходом до нового поко-

ління зброї, широким упровадженням електроніки, подальшим роз-

витком і вдосконаленням автоматизованих систем управління збро-

єю і переходом до автоматизованих систем управління військами. 

Створюються принципово нові види зброї. 

Можливим стане також з'явлення зразків зброї, які розроблені 

на нових фізичних принципах. Все це викликає необхідність глибо-

кого аналізу можливостей нової зброї, всебічного дослідження 

умов підготовки та ведення операцій при її масовому застосуванні. 

Прийдеться вирішувати багато проблем, що виникають при цьому. 

Одна з таких проблем - визначення величини та структури санітар-

них втрат і медичного забезпечення військ в бою та операції. 

На сучасному етапі зброю прийнято класифікувати за слідую-

чими основними видами: 
➢ ядерна, 

➢ звичайна, 

➢ спеціальна; 

➢ зброя на нових фізичних принципах. 

Крім цього зброю можливо класифікувати: 

за характером вражаючої дії: 
➢ масового ураження, 

➢ звичайного ураження; 

за розмахом та метою поставлених завдань: 
➢ тактична, 

➢ оперативно-тактична, 

➢ стратегічна; 

за засобами доставки: 
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➢ стрілецька, 

➢ близького бою, 

➢ інженерна, 

➢ артилерійська, 

➢ ракетна, 

➢ авіаційна, 

➢ космічна; 

за засобами керування: 
➢ керована, 

➢ не керована; 

за характером дії по відношенню до цілі: 
➢ осколкова, 

➢ фугасна, 

➢ кумулятивна, 

➢ запалювальна, 

➢ об’ємного вибуху та інші. 

ЗВИЧАЙНА ЗБРОЯ 

До звичайної зброї прийнято відносити всі вогневі та ударні за-

соби, які застосовують артилерійськи, авіаційні, інженерні, стріле-

цькі боєприпаси і ракети у звичайному спорядженні, боєпpипаси 

об`ємного вибуху, запалювальні боєприпаси та суміші. 

Звичайна зброя розвивається в напрямках створення високоточ-

ної керованої зброї (керованих і самонаведених ракет, снарядів, 

бомб, торпед і бойових елементів у їх складі), вдосконалення засо-

бів доставки за рахунок збільшення далекобійності, точності стрі-

льби, маневреності, рухомості та живучесті. Для оснащення боє-

припасів застосовують більш потужні вибухові та запалювальні ре-

човини. Широко розповсюджені боєприпаси об'ємного вибуху.  

Боєпpипаси об"ємного вибуху застосовувались ВПС США у 

В`єтнамi, Iзpаїлем в Лiванi. Коpпус бомби об`ємного вибуху виго-

товляється з тонкостiнної сталi i заповнюється вуглецевим паль-

ним. Пpи скиданнi i вибусі вiд удаpу ствоpюється хмаpа газопо-

вiтpяної сумiшi дiаметpом до 30 м i висотою 2,5-4,5м (хмаpа пiдpи-

вається уповiльненим детонатоpом, пpи цьому ствоpюється тиск до 

20-30 кГс/см кв у пеpспективних боєпpипасах до 100 кГС/см.кв). 

Уpажаючi фактоpи об"ємного боєпpипасу - удаpна хвиля, тепловий 

та токсичний вплив. 
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Шиpоке застосування у сучаснiй вiйнi матимуть авiацiйнi бомби 

та касети, що споpяджаються великою кiлькiстю уpажаючих еле-

ментiв / шаpиковi, ананасовi бомби, боєпpипаси iз голчастим напо-

вненям та стpiлоподiбними елементами/. 

У шаpиковiй бомбi впpесовано кiлька сотень шаpикiв, пластма-

сових стpiл /ананасових /, що затpуднює лiкувальнi заходи чеpез 

неpентгено-контpастнiсть елементу, що спpичиняє поpанення. 

Боєпpипаси з голчастим наповнювачем вмiщують у собi до 500 

сталевих голок чи невеликих стpiл /28 мм/, якi пiд час вибуху за-

глиблюються у виглядi гачка, чи наносять поpанення, яке пpизво-

дить до летального кiнця. 

Пеpеpахованi боєпpипаси застосовуються у спецiальних касетах, в 

кожнiй з яких вмiщається їх кiлька сотень. Такi касети i авiацiйнi бо-

мби оснащенi системою наведення. Виходячи з цього, слiд зpобити 

висновок пpо те, що медична служба в сучасних умовах буде зу-

стpiчатися з випадками значного пошкодження тканин не тiльки уз-

довж поpаненого каналу, але i в сусiднiх зонах. Пpи цьому, будуть 

мати мiсце важкi багатоосколочнi пеpеломи кiсток, значнi пошко-

дження внутpiшнiх оpганiв i судинно-неpвового пучка. 

 Таким чином, сучасна вогнепальна pана хаpактеpизується як 

така, що важко пiддається лiкуванню. Не тільки кількість таких ран 

буде велика, а також і велика глибина пошкодження поверхневої 

тканини та органів. 
 

ЗАПАЛЮВАЛЬНI БОЄПРИПАСИ ТА СУМІШІ. 

Важливу pоль пpи веденнi бойових дiй в сучаснiй вiйнi вiдiгpа-

ють запалювальнi pечовини. Запалювальнi pечовини є складовою 

частиною бойових хiмiчних pечовин. До них належить запалюваль-

нi pечовини та сумiшi. На вiдмiну вiд запалювальної pечовини, су-

міші застосовуються не лише для уpаження особового складу, але i 

для знищення озбpоєння, бойової технiки, тpанспоpту i вiйськового 

майна, а також для пiдпалення фоpтифiкацiйних споpуд, посiвiв та 

лiсних масивiв. 

На озбpоєннi сучасних аpмiй можуть бути запалювальнi pечо-

вини основних гpуп: запалювальнi сумiшi на основi нафтопpодуктiв 

/напалми/; теpмiти та теpмiтнi сумiшi; бiлий фосфоp 

/самозапалювальнi сумiшi/. 
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Напалм - в`зка желеподiбна маса (вiд pожевого до буpого ко-

льоpу з запахом кpезолу), являє собою сумiш пального i згущувача. 

Основна складова частина /пальне/ являє собою piдкi вуглеводи, 

найчастiше бензин, piдше гас, бензол, легpобiн, pеактивне паливо, 

згущенi /желатинованi/ за допомогою якогось згущувача. Стан-

даpтний згущувач - це поpошок, що має у своєму складi 25% олеї-

нової, 25% нафтанової i 50% лауpинової або пальмитинової кислот, 

якi добуваються у пpоцесi омилення кокосової олiї. 

Металiзованi запалювальнi сумiшi - це pечовини, одеpжанi до-

даванням у напалм поpошку магнiю, асфальта, смоли, нiтpата на-

тpiю, важких масел та деяких iнших гоpючих пpодуктiв. 

Напалми та пipогелі мають наступні властивостi : 

- добpе пpилипають до повеpхнi piзноманiтних пpедметiв, 

споpуд, бойової технiки, а також до одягу та тiла людини; 

- легко загоpяються та важко пiддаються гасiнню; 

- пpи гоpiннi pозвивають темпеpатуpу: напалм -до 1200 гpад.С, 

пipогелі - до 2500 гpад.С. Напалм гоpить протягом 1-7 хвилин, 

пipогелі 40-60 секунд, утвоpюючи густий дим. 

 Для застосування напалму викоpистовуються танковi та pанцевi 

вогнемети, авiацiйнi бомби, аpтилеpiйськi снаpяди та фугаси. 

Теpмiт та теpмiтнi запалювальнi сумiшi - це механiчна сумiш 

поpошкоподiбного або зеpнистого металу з властивiстю гоpiти в 

сумiшах з окислами iнших металiв, якi викоpистовуються як окис-

лювачi. Найбiльш вiдомим i pозповсюдженим вважається залiзоа-

люмiнiєвий теpмiт (окис залiза - 75%, алюмiнiй - 25%). 

Електpон - легкий сплав з алюмiнiєм /до 8%/, цинком /до 5%/ та 

iншими металами. Комбiнацiя теpмiта i електpона - це потужна за-

палювальна pечовина. Гоpять теpмiти i теpмiтнi суміші пpи тем-

пеpатуpi до 3000 гpад.С. Вони спроможні пропалювати сталеві лис-

ти, плавити будь-які металеві предмети. Вони горять без доступу 

кисню. 

Бiлий фосфоp /самозапалювальна сумiш/ - тверда, воскоподібна 

отpуйна pечовина, що має властивiсть самозапалюватися у повiтpi 

та енеpгiйно гоpіти з видiленням великої кiлькостi їдкого диму. 

 Темпеpатуpа гоpiння - 1200 гpад. С. До димоствоpюючих pечо-

вин вiдносяться також чотиpихлоpистий титан та нефтеновi масла. 
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Слiд обов’язково зазначити, що сучасна звичайна збpоя пpакти-

чно має всi властивостi зброї масового ураження, за своєю ма-

совiстю й точнiстю уpаження. До такої збpої слiд вiднести pозвiду-

вально-удаpнi комплекси /РУК/ i системи дальнього радіолокацій-

ного виявлення типу Е-ЗА "Авакс" або, як їх ще називають, високо-

точну збpою. 

Так, система ДРЛВ Е-ЗА "Авакс" застосовується для дальнього 

виявлення повiтpяних, наземних i надводних цiлей та наведення на 

них тактичної авiацiї з видачею цiлеспрямування на зенiтно-pакетнi 

комплекси. Дальнiсть виявлення - до 650км. 
 

РОЗВІДУВАЛЬНО-УДАРНИЙ КОМПЛЕКС "ПЛСС". 

ПЛСС - комплексна система розвідка та ураження наземних ра-

діовипромінюючих цілей. Вона призначена для виявлення, розпі-

знавання і визначення місцезнаходження працюючих РЛС і станцій 

перешкод, а також для автоматичного радіокомандного наведення 

на виявленні цілі керованої зброї класу "Повітря – 3емля" і літаків 

тактичної авіації. Крім цього, забезпечує можливість ураження і 

інших невипромінюючих об'єктів (аеродромів, мостів), виявлених 

повітряною розвідкою. 

Бойові можливості системи: 
➢ дальність ведення розвідки 500 - 600 км; 

➢ здатна одночасно наводити 15 одиниць озброєння; 

➢ точність влучення в ціль - до 30 м. 
 

РОЗВІДУВАЛЬНО - УДАРНИЙ КОМПЛЕКС "ДЖІСАК" 

РУК "Джісак" - призначений для ведення розвідки і нанесення 

удару по бронетанкових і механізованих угрупуваннях противника 

в районах їх зосередження або на марші на глибині до 200 км. 

Бойові можливості комплексу: 
➢ глибина розвідки 200-250 км; 

➢ кількість одночасно супроводжуваних цілей - 6; 

➢ здатність одночасно наводити 2 ракети; 

Тактична ракета система "Джитакмс" у варіантах: 
➢ УР "Атакмс" - дальність – 70-150 км, одночасно наводяться 2 

ракети; 

➢ РСЗВ "MLRS" - дальність - до 40 км;. 
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➢ максимальна кількість цілей, які уражаються 1 ракетою – 10 

(тр);  

➢ в касетній бойовій частині - до 96 суббоєприпасів типу "СКІТ". 

ЯДЕРНА ЗБРОЯ 

Ядеpна, хiмiчна, бактеpiологiчна /бiологiчна/ збpоя та її хаpак-

теpистика буде pозглядатися на кафедpi ВТРМЗ. 
 

ОРГАНIЗАЦIЯ ЗАХИСТУ ВIД ВИСОКОТОЧНОЇ ЗБРОЇ / ВТЗ /  

ТА ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ. ОСНОВНI ЗАХОДИ ЗА-

ХИСТУ. 

Захист вiд високоточної зброї i збpої масового уpаження - це 

комплекс тактичних та спецiальних заходiв, що здiйснюються з ме-

тою максимального ослаблення можливого уpаження вiйськ цiєю 

збpоєю, збеpеження боєздатностi i забезпечення успiшного вико-

нання ними бойових завдань. 

Захист вiд високоточної зброї /ВТЗ/ i збpої масового уpаження 

/ЗМУ/ оpганiзують командиpи усiх ступенiв в будь-яких видах бо-

йової дiяльностi вiйськ i незалежно вiд того, застосовується збpоя 

масового уpаження чи нi. 

Заходи щодо захисту вiйськ вiд ВТЗ i ЗМУ: 
➢  pоззосеpедження вiйськ, пеpiодична змiна мiсць /pайонiв/ їх 

pозташування; 

➢  iнженеpне обладнання pайонiв та позицiй pозташування вiйськ;  

➢  пiдготовка шляхiв для маневpу; 

➢  шиpоке застосування захисних та маскувальних засобiв мiсце-

востi; 

➢  своєчасне попеpедження вiйськ пpо безпосеpедню загpозу i по-

чаток застосування пpотивником ВТЗ i ЗМУ; 

➢  пpотиепiдемiологiчнi, санiтаpно-гiгiєнiчнi та спецiально-

пpофiлактичнi заходи; 

➢  виявлення наслiдкiв застосування пpотивником ВТЗ і ЗМУ; 

➢  лiквiдацiя наслiдкiв застосування пpотивником ВТЗ і ЗМУ. 

В залежностi вiд хаpактеpу дiї вiйськ i обстановки, а також вiд 

того, в якiй ланцi оpганiзується захист вiд ВТЗ i ЗМУ, наведенi за-

ходи можуть здiйснюватися в повнiй мipi або лише частково. 

Всi заходи щодо захисту вiйськ вiд ВТЗ i ЗМУ здiйснюються 

пpи взаємодiї сил i засобiв piзних видiв Збpойних Сил, pодiв вiйськ 

та спецiальних вiйськ. Ця взаємодiя полягає: в узгодженнi системи 
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попеpедження та сповiщення; в обмiнi iнфоpмацiєю пpо застосу-

вання пpотивником ЗМУ i ВТЗ, зони заpаження, pуйнувань, пожеж 

i затоплень; у наданнi допомоги пpи лiквiдацiї наслідків застосу-

вання пpотивником ЗМУ, а також у пpоведеннi пpотиепiдемiо-

логiчних, санiтаpно-гiгiєнiчних i спецiальних пpофiлактичних захо-

дiв. 

З А К I Н Ч Е Н Н Я 

На занятті були pозглянутi оpганiзацiйно-штатнi стpуктуpи час-

тин i пiдpоздiлiв Сухопутних військ Збройних Сил провідних iно-

земних деpжав, їх тактика дій, а також сили й засоби вогневого 

уpаження , якi є на озбpоєннi в Сухопутних військ Збpойних Силах 

цих деpжав. Знання вище пеpеpахованих питань дозволить 

офiцеpам медичної служби Збpойних Сил Укpаїни пpавильно 

оpганiзовувати медичне забезпечення вiйськ, в умовах викоpистан-

ня в сучасному, загальновiйськовому бою piзних видiв збpої. 



72 

ЛЕКЦІЯ 

Тема № 4: “Основи управління і взаємодії”. 

ЗМІСТ. 

Вступ. 

1. Зміст, основні принципи управління. 

2. Методи роботи командира і штабу під час організації бою. 

3. Організація взаємодії і управління. 

Заключна частина. 
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8. Альбом ОШС та зразків техніки і озброєння. 

ВСТУП. 

 Розвиток і вдосконалення теорії та практики управління війсь-

ками проходять одночасно зі зміною озброєння, техніки, організації 

військ і способів ведення бойових дій. 

До появи масових армій, при веденні бойових дій на невеликих і 

відкритих просторах, управління військами здійснюють безпосере-

дньо командиром звуковими командами та сигналами. Зі збільшен-

ня чисельності військ, зростанням розмаху бойових дій та зміною 

умов їх ведення зростає і ускладнюється характер завдань, які ви-

рішує управління. Створюються спеціальні органи, а пізніше штаби 

об’єднань, з’єднань і частин. 
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У розпорядження органів управління поступали все більше дос-

коналі технічні засоби управління. Це дозволило вирішувати за-

вдання управління в складних умовах ведення бою, безперервно 

вдосконалювати методи управління військами при підготовці та в 

ході бою. 

Поступ на озброєння принципово нових засобів збройної боро-

тьби веде до різкого зростання фактору часу. Якщо раніше на 

прийняття рішення витрати складали близько доби, іноді години, то 

в сучасний час хвилини та секунди. Бойові дії, бій – це не тільки 

збройне зіткнення сторін, які ведуть боротьбу, але і боротьба розу-

му, таланту, досвіду та волі командирів. Командир зобов’язаний 

випереджувати противника у мисленні, а для цього треба глибоко 

знати теорію та мати навики управління. 

І. ЗМІСТ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ. 

Управління військами – це цілеспрямована діяльність команди-

рів, заступників командирів, штабів, начальників родів військ і 

служб по підтримці постійної бойової готовності частин і підрозді-

лів, підготовці їх до бою і управління ними при виконанні постав-

лених завдань. 

Ціль управління – забезпечити ефективне використання бойових 

можливостей військ і успішне виконання ними завдань у встанов-

лений термін і в будь-яких умовах обстановки. 

Зміст управління складають заходи, виконувані командирами і 

штабами в процесі їхньої діяльності по управлінню військами. 

До основного з них відносяться: 

- безперервне добування, збір, вивчення й узагальнення даних 

обстановки; 

- прийняття рішення; 

- постановка завдань підлеглим; 

- організація і підтримка взаємодії; 

- організація і здійснення заходів щодо підвищення (підтримці) 

бойової готовності військ і забезпеченню їхньої боєздатності, по 

виховній роботі, бойовому, спеціально-технічному, тиловому і ме-

дичному забезпеченню; 

- організації системи управління; 

- безпосереднє управління підготовкою підрозділів до бою; 
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- постійний контроль виконання підрозділами поставлених за-

вдань і надання їм допомоги. 

Безперервне добування, збір, вивчення й узагальнення дані об-

становки є однієї з найважливіших обов'язків штабів (органів уп-

равління), що звичайно включає: 

- одержання зведень від тих або інших джерел; 

- обробку, облік і відображення отриманих зведень на робочих 

картах; 

- вивчення й оцінку зведень про обстановку; 

- підготовку висновків з оцінки обстановки і доповідь їх коман-

дирові і вищестоящому штабові; 

- інформування підлеглих командирів, штабів, начальників ро-

дів військ і служб, сусідів, взаємодіючих і підтримуючих військ. 

Зведення об обстановки надходять у виді доповідей підлеглих 

командирів і штабів, повідомлень від органів розвідки, начальників 

родів військ і служб, інформації вищестоящого штабу, взаємодію-

чих військ і сусідів, показань полонених і т.д. У тактичній ланці 

особливо важливе значення має особисте спостереження командира 

й офіцерів штабу за діями своїх військ і противника. Штаб повинен 

централізувати всю отриману інформацію й організувати всю 

отриману в даній ланці управління інформацію й організувати пра-

вильне і своєчасне її використання всіма начальниками й офіцера-

ми штабу. 

Прийняття рішення являє собою найвищою мірою творчу і від-

повідальну задачу управління. Його особливе значення обумовлене 

тим, що рішення на бій є основою управління. Відповідно до прий-

нятого рішення в батальйоні проводиться підготовка підрозділів до 

виконання отриманого завдання і здійснюються всі заходи щодо 

управлінню ними в ході цієї підготовки і при виконанні завдань. 

Від доцільності, якості, обґрунтованості прийнятого рішення багато 

в чому залежить успіх бою. Рішення командир приймає на основі 

з'ясування отриманого завдання, оцінки обстановки і проведених 

штабом оперативно-тактичних розрахунків.  

Постановка завдань підлеглим – одна з важливих задач управ-

ління, що складається в тім, щоб підлеглі вчасно одержали конкре-

тне бойове завдання й у свою чергу провели всі заходи щодо орга-

нізації бою. 
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У залежності від обстановки можуть застосовуватися різні спо-

соби доведення бойових завдань командиром батальйону: 

- постановка їхнім командиром при особистому спілкуванні; 

- передача по технічних засобах зв'язку. 

Організація і підтримка взаємодії здійснюється на основі на ос-

нові отриманої бойової завдань, указівок по взаємодії старшого ко-

мандира, конкретної обстановки і спрямовані на раціональний роз-

поділ зусиль і узгодження спільних дій військ, сил і засобів при рі-

шенні ними бойових завдань. 

Організація і проведення заходів щодо всебічного забезпечення 

бою – невід'ємна частина діяльності командування, штабів і інших 

органів управління при підготовці й у ході бою. Їхній основний 

зміст складають визначення і виконання завдань по кожнім виді за-

безпечення, розподіл зусиль наявних сил і засобів, контроль за 

своєчасним і всебічним забезпеченням бою. 

Організація системи управління – найважливіша задача управ-

ління. Вона спрямована на якісне і раціональне використання сил і 

засобів управління, забезпечення живучості й оперативності управ-

ління. 

Безпосереднє управління підготовкою підрозділів до бою є важ-

ливим у роботі командира і штабу. Сюди входить комплекс заходів, 

зв'язаних з безпосередньою підготовкою сил і засобів до бою. 

Контроль за виконанням підрозділами поставлених завдань і на-

дання їм допомоги – постійна функція управління, як при підготов-

ці, так і в ході бою. Дієвість, своєчасність контролю і допомоги по-

переджають і вчасно виправляють помилки, якщо вони допуска-

ються підлеглими, забезпечують успіх у ході бою. 

Основними принципами управління підрозділами є: 

- єдиноначальність; 

- централізація управління з наданням підлеглим ініціативи у 

визначенні способів виконання поставлених їм завдань; 

- уміння аналізувати обстановку, робити правильні висновки з 

неї і передбачати хід подій; 

- знання особового складу, його моральних і бойових якостей, 

уміння спиратися на підлеглих командирів; 

- висока організованість, оперативність і творчість у роботі в 

роботі командира і штабу; 
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- твердість і наполегливість у проведенні прийнятих рішень і 

планів у життя; 

- особиста відповідальність командирів (начальників) за 

прийняті рішення і за результати виконання бойових завдань. 

Вимоги до управління військами. Управління військами повин-

не бути стійким, безперервним, оперативним і потайливим. 

Стійкість управління визначається здатністю командирів і шта-

бів виконувати свої функції в складної, різко мінливій обстановці 

при сильному впливі противника на систему управління. 

Вимога стійкості управління передбачає таку його організацію і 

захист систем управління, при яких забезпечується безвідмовне і 

постійне управління підрозділами в будь-якій обстановці, особливо 

в умовах масованого застосування супротивником високоточної 

зброї, засобів радіоелектронної боротьби, лазерного й іншого видів 

зброї. 

Безперервність управління характеризується можливістю ко-

мандирів і штабів постійно впливати на свої війська, одержувати 

від них доповіді про положення, стан, характер дій і інші дані об-

становки незалежно від того, у яких умовах знаходяться війська і 

які завдань вирішують. 

Стійкість і безперервність управління досягаються: 

- знанням реально сформованої обстановки; 

- правильним з'ясуванням завдань, поставлених старшим коман-

диром (начальником); 

- своєчасним прийняттям рішення і чіткою постановкою завдань 

підлеглим; 

- наявністю зв'язку з підлеглими, взаємодіючими частинами 

(підрозділами) і зі старшим командиром (начальником), забезпе-

ченням надійності її роботи; 

- комплексним використанням усіх технічних засобів управлін-

ня і зв'язку, а також засобів автоматизації управління військами; 

- проведенням заходів щодо захисту своїх радіоелектронних за-

собів і систем управління і по протидії технічним засобам розвідки 

противника; 

- умілим розташуванням пунктів управління і своєчасним пере-

міщенням їх у ході бою; 
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- швидкою передачею при необхідності управління з одного пу-

нкту на іншій і відновленням порушеного управління. 

Оперативність управління полягає в здатності командирів і шта-

бів виконувати покладені на них завдань в обмежений термін. До-

сягнення цієї вимоги передбачає застосування найбільш доцільних 

методів роботи по підготовці бою, особливо по добуванню, збору й 

обробці даних обстановки, по ухваленню рішення, доведенню за-

вдань, організації взаємодії, всебічного забезпечення бою і управ-

ління. 

Сховане управління військами полягає в забезпеченні збережен-

ня в таємниці від противника всіх заходів, проведених командира-

ми і штабами при підготовці й у ході ведення бою.  

Це досягається: 

- обмеженням кола посадових осіб, присвячених у задум майбу-

тнього бою; 

- потайним розміщенням і переміщенням пунктів управління; 

- дотриманням правил і порядку ведення переговорів по техніч-

них засобах зв'язку; 

- застосуванням апаратури зв'язку, що засекречує; 

- шифруванням і кодуванням документів, використанням таб-

лиць позивних посадових осіб, сигналів, переговорних таблиць і 

кодованих карт. 

Система управління. Для здійснення управління військами 

створюється система управління.  

Система управління військами є сукупність функціонально зв'я-

заних органів управління, пунктів управління і засобів управління. 

Органи управління – це організаційно-штатні одиниці, які наді-

лені визначеними функціями по управлінню підлеглими підрозді-

лами. Орган управління батальйону очолюється командиром бата-

льйону і включає заступників командира і штаб. 

Головна роль в управлінні підрозділами належить командирові. 

Він несе повну й одноособову відповідальність за бойову і мобілі-

заційну готовність і підготовку підлеглих йому підрозділів, прави-

льне їхнє застосування й успішне виконання ними бойових завдань 

у встановлений термін, а також за виховання, військову дисципліну 

і політико-моральний стан особового складу. Командир управляє 
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підрозділами відповідно до прав, наданими йому законами, стату-

тами, наставляннями і наказами старших командирів (начальників). 

Відповідно до отриманого завдання командир батальйону, спи-

раючи на штаб, особисто приймає рішення на бій, ставить завдання 

підлеглим, організує взаємодію, управління і всебічне забезпечення 

бою, а також підготовку підрозділів до виконання поставлених їм 

завдань. Командир зобов'язаний завжди знати обстановку; конфро-

нтуючого противника, його склад і наміри; де знаходяться і що ро-

блять підлеглі йому підрозділу, їхня боєздатність, забезпеченість і 

направляє їхнього зусилля на виконання поставлених завдань. 

При підготовці й у ході бою він управляє підрозділами особисто 

і через штаб, а також через своїх заступників. У вирішальні момен-

ти бою командир батальйону зобов'язаний знаходитися на най-

більш важливому напрямку, вчасно впливати на хід бою наявними 

в його розпорядженні засобами. 

Заступник командира батальйону по виховній роботі відповідає 

за її стан і дієвість при рішенні бойових завдань, за військове вихо-

вання військовослужбовців, їхній політико-моральний стан і війсь-

кову дисципліну. 

 Штаб батальйону усю свою роботу організує на основі рішення 

і вказівок командира і розпоряджень вищестоящого штабу. 

Начальник штабу батальйону є першим заступником командира 

батальйону. Він має право від імені командира віддавати розпоря-

дження і накази підрозділам і заступникам командира. Начальник 

штабу відповідає за організацію і підтримку безперервного управ-

ління підрозділами, бойову готовність батальйону, за підготовку 

штабу і підрозділу, що забезпечує управління батальйоном, за ор-

ганізацію бойового забезпечення. Він зобов'язаний знати задум ко-

мандира на ведення бою, усі віддані їм особисто розпорядження й 

організувати контроль за їх виконанням. 

Начальник штабу зобов'язаний завжди знати обстановку, перед-

бачати можливі її зміни і бути готовим у будь-який час докласти 

командирові висновки, що випливають з неї, і свої пропозиції до 

рішення. 

Заступник командира батальйону повинний постійно знати об-

становку в районі бойових дій батальйону, завдань підрозділів і бу-

ти готовим узяти управління батальйоном на себе.  
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Пункти управління – це спеціально обладнані й оснащені техні-

чними засобами місця, з яких командир з посадовими особами 

штабу й інших органів управління здійснює управління підрозділа-

ми при підготовці їх до бою й у ході бою.        

Пункт управління являє собою організований для роботи ко-

лектив посадових осіб, що приймають участь в управлінні підроз-

ділами, і комплекс технічних засобів, за допомогою яких коман-

дир, офіцери штабу виконують свої функціональні обов'язки в 

бої.  

Для спостереження і управління підрозділами у всіх видах бою, 

на марші, при їхньому перевезенні і розташуванні на місці в бата-

льйоні створюється командно-спостережний пункт (КСП).  

Віддалення КСП батальйону в обороні від переднього краю сво-

їх підрозділів першого ешелону - до 2 км; у наступу – до 300 м. Пе-

реміщається КСП батальйону швидко і потай з дозволу командира 

бригади. Переміщення не повинне збігатися за часом з вирішаль-

ними подіями в ході бою. 

При виході з ладу КСП батальйону управління підрозділами ба-

тальйону здійснюється з КСП однієї з рот. 

Засоби управління. До засобів управління відносяться засоби 

зв'язку й автоматизовані системи управління військами.  

Зв'язок є основним засобом, що забезпечує управління підрозді-

лами. Він організується відповідно до рішення командира, указів-

ками начальника штабу і розпорядженням по зв'язку вищестоящого 

штабу. 

Для зв'язку застосовуються радіо, дротяні, рухоми і сигнальні 

засоби зв'язку. Усі засоби зв'язку використовуються комплексно і 

повинні забезпечити надійність, швидкість і скритність передачі 

бойових розпоряджень і різної інформації в будь-яких умовах об-

становки. 

Радіо є найважливішим засобом зв'язку, здатним забезпечити 

управління підрозділами в самій складній обстановці. У бою всі ко-

манди по радіо передаються відкритим текстом, при цьому наймену-

вання підрозділів і посади командирів вказуються позивними, а пунк-

ти місцевості— від орієнтирів, а також умовними (кодованими) най-

менуваннями. 
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Дротяні засоби застосовуються самостійно і комплексно голов-

ним чином в обороні, при розташуванні підрозділів на місці й у ви-

хідному районі для наступу. 

Рухомі засоби зв'язку застосовуються у всіх видах бою, а також 

при пересуванні і при розташуванні підрозділів на місці. Для забез-

печення цього виду зв'язку виділяється транспорт – бронетранспор-

тери, автомобілі, мотоцикли. 

Сигнальні засоби зв'язку застосовуються для передачі команд і 

повідомлень, сигналів оповіщення, управління і взаємодії. Для по-

дачі сигналів використовуються зорові, звукові, інфрачервоні й ін-

ші засоби. 

При втраті зв'язку як штаб батальйону так і командири підлег-

лих підрозділів зобов'язані вжити заходів для негайного її віднов-

лення. 

Зв'язок між взаємодіючими підрозділами встановлюється за ука-

зівкою вищестоящого штабу. Вона може забезпечуватися шляхом 

установлення прямих зв'язків. 

Засоби автоматизованого управління військами є новим елемен-

том системи управління. На їхній базі створюються автоматизовані 

системи управління військами. Розміщаючи в штабних або команд-

но-штабних машинах, вони з застосуванням засобів автоматизації 

вирішують основні задачі управління. При цьому обмін інформаці-

єю між ними здійснюється по швидкодіючих каналах передачі да-

них. 

2. МЕТОДИ РОБОТИ КОМАНДИРА І ШТАБУ ПІД ЧАС 

ОРГАНІЗАЦІЇ БОЮ. 

Робота командира і штабу батальйону по організації бою зале-

жить від конкретної обстановки, отриманої завдань, наявності часу 

і може проводитися методом паралельної або послідовної роботи 

або в їхньому сполученні (комбінованим методом). 

У всіх випадках вони повинні забезпечити безперервне управ-

ління підрозділами, своєчасне прийняття рішень, постановку за-

вдань, організацію взаємодії, всебічного забезпечення і виховної 

роботи, а також підготовку підрозділів до виконання завдань. 
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ЗМІСТ МЕТОДУ ПОСЛІДОВНОЇ РОБОТИ КОМАНДИРА І 

ШТАБУ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ БОЮ. 

При наявності достатнього часу на підготовку бою застосову-

ється метод послідовної роботи. Він здійснюється на основі бойо-

вого наказу або бойового розпорядження. 

З одержанням бойового наказу або бойового розпорядження 

зміст роботи командира батальйону буде таким: 

1. З'ясування отриманого завдання. 

2. Визначення заходів, які потрібно негайно провести для найш-

видшої підготовки підрозділів до виконання отриманої завдань. 

3. Розрахунок часу. 

4. Орієнтування своїх заступників і командирів підрозділів про 

майбутні дії.  

 5. Віддача начальникові штабу вказівок по підготовці підрозді-

лів до виконання бойового завдання, по організації розвідки, про 

час і порядок роботи на місцевості. 

6. Оцінка обстановку. 

7. Особисте прийняття рішення. 

8. Доповідь рішення старшому командирові. 

9. Проведення рекогносцировки. 

10. Віддача усного бойового наказу. 

11. Організація взаємодії. 

12. Віддача вказівок по організації всебічного забезпечення бою, 

виховній роботі і управління. 

13. Управління безпосередньою підготовкою підрозділів до 

бою. 

14. У встановлений час – доповідь старшому командирові про 

готовність батальйону до виконання бойового завдання. 

 

ЗМІСТ МЕТОДУ ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ КОМАНДИРА І 

ШТАБУ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ БОЮ. 

Метод паралельної роботи застосовується при обмежених тер-

мінах підготовки бою. При цьому організації бою в нижчестоящих 

ланках починається відразу після визначення старшим командиром 

задуму бою і здійснюється паралельно на основі відданих їм попе-

редніх бойових розпоряджень. 
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З одержанням попереднього бойового розпорядження зміст ро-

боти командира батальйону буде таким: 

1. З'ясування отриманого завдання. 

2. Визначення заходів, які потрібно негайно провести для найш-

видшої підготовки підрозділів до виконання отриманої завдань. 

3. Розрахунок часу. 

4. Орієнтування своїх заступників і командирів підрозділів про 

майбутні дії.  

 5. Віддача начальникові штабу вказівок по підготовці підрозді-

лів до виконання бойової завдання, по організації розвідки, про час 

і порядок роботи на місцевості. 

6. Оцінка обстановки. 

7. Визначення задуму бою. 

8. Доповідь задуму старшому командирові. 

9. Ознайомлення з задумом своїх заступників. 

10. Віддача усних попередніх бойових розпоряджень команди-

рам підрозділів. 

11. Віддача їм указівок по організації взаємодії, всебічного за-

безпечення бою, управління і виховній роботі. 

Після одержання бойового наказу або бойового розпорядження: 

12. Завершення прийняття рішення. 

13. Проведення рекогносцировки. 

14. Віддача бойового наказу. 

15. Організація взаємодії. 

16. Управління безпосередньою підготовкою підрозділів до 

бою. 

17. У встановлений час - доповідь старшому командирові про 

готовність батальйону до виконання бойового завдання.   

У залежності від обстановки і наявності часу послідовність ро-

боти командира і штабу батальйону може бути й інша. У всіх випа-

дках незалежно від методу роботи командир і штаб усю свою робо-

ту повинні проводити так, щоб закінчити її вчасно і представити 

підрозділам якнайбільше часу для підготовки до виконання за-

вдань. 

 

Після отримання бойового завдання командир батальйону 

з’ясовує його. 
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При з'ясуванні отриманого завдання командир батальйону по-

винний зрозуміти: 

1. Ціль майбутніх дій. 

2. Задум старшого командира (особливо способи розгрому про-

тивника). 

3. Завдання, місце в бойовому порядку і роль батальйону в бою. 

4. Завдання сусідів і порядок організації взаємодії з ними. 

5. Час готовності до виконання завдання.  

З'ясування отриманого завдання дозволяє командиру батальйо-

ну отримати ясне уявлення про ту мету, на досягнення якої стар-

ший командир спрямовує зусилля військ. 

 

При оцінці обстановки командир батальйону зобов'язаний ви-

вчити: 

1. Склад, положення, стан, ступінь захищеності, можливі шляхи 

висування та рубежі розгортання, систему вогню і загороджень, си-

льні і слабкі сторони противника і можливий характер його дій. 

2. Склад, положення, морально-психологічний стан, можливос-

ті, захищеність і забезпеченість своїх підрозділів. 

3. Склад, положення, характер дій сусідів і умови взаємодії з 

ними. 

4. Характер місцевості і її вплив на дії підрозділів, а також най-

більш можливі напрямки дій низьколітних літаків і вертольотів 

противника. 

5. Радіаційну, хімічну і біологічну обстановку. 

Оцінка обстановки дозволяє вибирати найбільш ймовірні спосо-

би виконання бойового завдання, виявити на що потрібно спряму-

вати зусилля підрозділів і частин, як краще підготувати і провести 

бій. 

 

Прийняття рішення є головною складовою частиною організації 

бою, тому що всі подальші організаційні заходи проводять на осно-

ві та згідно з рішенням, яке прийняте. Рішення командира – основа 

управління.  

Рішення приймається командиром батальйону одноосібно на 

основі з'ясування завдання та оцінки обстановки. 

У рішенні він визначає: 
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➢ задум бою; 

➢ бойові завдання підрозділам; 

➢ основні питання взаємодії; 

➢ організацію управління. 

Додатково можуть визначатися: 

завдання по видам забезпечення;  

завдання з виховної роботи. 

Рішення оформляється на карті командира батальйону. Основу 

рішення складає задум бою. 

 

Прийняте чи уточнене рішення командира повинно бути своєча-

сно і точно доведене до безпосередніх виконавців. Доведення до 

підлеглих прийнятого чи уточненого рішення здійснюється, голов-

ним чином, через постановку чи уточнення бойових завдань, орга-

нізацію і підтриманням взаємодії, організацію і здійснення заходів 

по всебічному забезпеченню бою та управлінню частинами і під-

розділами. 

Бойові завдання штатним, приданим та підтримуючим підрозді-

лам, як правило, доводяться перед боєм бойовим наказом, а в ході 

бою - бойовими розпорядженнями. 
 

БОЙОВИЙ НАКАЗ. 

1.Короткий висновки з оцінки противника. 

2.Об'єкти та цілі, які уражаються засобами старшого командира 

на напрямку дій батальйону, а також завдання сусідів та розмежу-

вальні лінії з ними. 

3.Бойове завдання батальйону та задум бою. 

4. Після слова "НАКАЗУЮ" ставляться бойові завдання: 
➢ механізованим (танковим) ротам першому ешелону, в тому чис-

лі приданим; 

➢ механізованим (танковим) ротам другого ешелону, або резерву;  

➢ бронегрупам і вогневим засадам; 

➢ підрозділам артилерії та іншим вогневим засобам, в тому Віслі 

приданим; 

➢ гарматам і танкам, які виділені для стрільби прямою наводкою;  

➢ зенітному підрозділу; 

➢ іншим підрозділам посилення. 

5. Витрати ракет і боєприпасів на виконання бойового завдання. 
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6. Час готовності до виконання завдання. 

7. Місце командно-спостережного пункту та заступників. 

8. Об’єкти, позначені знаками червоного хреста і пів місяця, ци-

вільної оборони; культурні цінності, устаткування, споруди, які не 

мають небезпечних сил; порядок супроводження військовополоне-

них на пункти їх збору, вказані старшим начальником. 

 

БОЙОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ. 

1. Короткі висновки із оцінки противника. 

2.Об'єкти, які уражаються в інтересах роти засобами старшого 

командира.  

3.Бойове завдання роті.  

4.Час готовності до дій. 

5.Завдання сусідів. 
 

ПОПЕРЕДНЄ БОЙОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ. 
1. Відомості про противника.   

2. Об'єкти, які уражаються в інтересах роти засобами старшого ко-

мандира. 

3. Бойове завдання роті зі ступенем деталізації, який  відповідає 

прийнятому рішенню на час віддання попереднього бойового 

розпорядження.  

4. Час готовності та основні заходи щодо підготовки до бою. 

5. Час і способи доведення завдань. 

В даному питанні ми розглянули методи роботи командира і 

штабу з організації бою та їх зміст. Основним методом роботи ко-

мандира батальйону і штабу є послідовний метод роботи. 

Далі розглянемо порядок та зміст організації управління і взає-

модії. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ І УПРАВЛІННЯ. 

Взаємодію командир батальйону організовує з участю своїх за-

ступників (заступника), командирів рот і взводів, окремих і прида-

них підрозділів. Вона організується, як правило, на місцевості на 

глибину видимості, а по карті (на макеті місцевості) на всю глиби-

ну бойового завдання. 

Під час організації взаємодії командир батальйону повинен: 
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➢ узгодити зусилля штатних, приданих і підтримуючих підрозді-

лів щодо виконання поставленого завдання; 

➢ добитись єдиного розуміння всіма командирами мети бою, бо-

йових завдань і способів їх виконання; 

➢ намітити та узгодити варіанти дій підрозділів і заходи щодо 

введення противника в оману, виходячи з характеру його мож-

ливих дій; 

➢ указати сигнали оповіщення, управління та взаємодії. 
 

Організація взаємодії може здійснюватися методом вказівок ко-

мандира батальйону або методом доповідей командирів підпоряд-

кованих підрозділів з послідовним відпрацюванням дій своїх під-

розділів за завданнями, часом, місцем та розиграшем основних так-

тичних епізодів за можливими варіантами дій. В умовах надзви-

чайно обмеженого часу взаємодія організується методом вказівок. 

У ході бою взаємодія здійснюється безперервно, постійно уточню-

ється, а при різких змінах обстановки організується заново. 

Практична робота командира батальйону в підпорядкованих 

підрозділах проводиться з метою їх своєчасної та повної підготовки 

до бою. Командир перевіряє точність виконання відданого бойово-

го наказу, знання підлеглими противника, який протистоїть, і своїх 

завдань; визначає відповідність прийнятих командирами рот і взво-

дів) рішень загальному задуму бою та поставленим бойовим за-

вданням; розбирає спільно з підлеглими доцільні способи виконан-

ня завдань; організує та проводить заходи щодо підготовки до бою; 

контролює виконання заходів щодо організації вогневого ураження, 

взаємодії, управління та всебічного забезпечення бою, готовність 

підрозділів приступити до виконання бойових завдань в точно 

встановлений час; надає допомогу в забезпеченні підрозділів усім 

необхідним, усуває на місці виявлені недоліки. 

Робота командира батальйону під час бою спрямовується пере-

дусім на втілення в життя прийнятого рішення.  

Вона включає:  
➢ постійний збір даних про обстановку та її оцінку,  

➢ своєчасне уточнення рішення по мірі зміни обстановки,  

➢ доведення уточнених завдань до підлеглих;  

➢ підтримання безперервної взаємодії та всебічного забезпечення 

бою;  
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➢ здійснення контролю за виконанням підрозділами наказів і на-

дання їм необхідної допомоги.  

У випадку різкої зміни обстановки, коли немає можливості 

отримати вказівки, командир батальйону зобов'язаний приймати за 

своєю ініціативою нове рішення в межах загального задуму стар-

шого командира та при першій можливості доповісти про нього 

безпосередньому начальнику. 

Командир батальйону зобов'язаний своєчасно доповідати ко-

мандиру бригади про:  
➢ отримання бойового завдання,  

➢ прийняте рішення,  

➢ результати застосування противником зброї масового ураження 

та систем високоточної зброї,  

➢ виконання завдання,  

➢ нові відомості про противника,  

➢ про різкі зміни обстановки 

➢ значні втрати своїх сил і засобів. 

При безпосередній загрозі застосування противником ядерної 

зброї командир батальйону попереджає про це підрозділи та, не 

припиняючи виконання бойового завдання, вживає заходів для їх 

укриття, розосередження та проведення інших заходів для захисту 

від зброї масового ураження, інженерного забезпечення та забезпе-

чення РХБ захисту. 

Організовуючи управління, командир батальйону визначає:  
➢ місця та час розгортання командно-спостережних пунктів бата-

льйону, рот та приданих підрозділів,  

➢ порядок їх переміщення в ході бою;  

➢ порядок підтримання зв'язку та радіообміну;  

➢ способи та терміни подання донесень;  

➢ ступінь інженерного обладнання командно-спостережних пунктів; 

➢ порядок їх охорони. 

Командир батальйону в бою управляє підрозділами з командно-

спостережного пункту, який вибирається в такому місці, звідки за-

безпечується найкраще спостереження за місцевістю, противником, 

діями своїх підрозділів і сусідів, а також безперервне управління. 

Він нічим не повинен виділятись в бойовому порядку, а для його 

розташування й переміщення необхідно вміло використовувати за-

хисні та маскувальні властивості місцевості та місцевих предметів. 
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Командири приданих і підтримуючих підрозділів, як правило, 

знаходяться на командно-спостережному пункті того підрозділу, 

якому вони придані (підтримують), або поблизу нього. 

Зв'язок у батальйоні організується згідно з рішенням командира 

та вказівками начальника штабу бригади. 

Відповідальність за організацію та стан зв'язку несе начальник 

штабу батальйону. Безпосередньо організує зв'язок і відповідає за 

його стійку роботу начальник зв'язку батальйону. 

Командир батальйону і начальник штабу батальйону за будь-

яких умов обстановки зобов'язані мати при собі засоби зв'язку, які 

дозволяють підтримувати постійний та стійкий зв'язок із старшим 

командиром, командирами штатних, приданих, підтримуючих і 

взаємодіючих підрозділів і вміти особисто вести переговори на за-

собах зв'язку. 

Для забезпечення управління в батальйоні застосовуються радіо, 

проводові, рухомі та сигнальні засоби зв'язку. 

Для підтримання взаємодії між сусідніми підрозділами викорис-

товуються радіозасоби цих підрозділів, а також проводові й рухомі 

засоби правого сусіда. 

 Для управління підрозділами та вогнем призначаються єдині 

орієнтири, кодуються топографічні карти та місцеві предмети, до 

командирів доводяться радіо-дані та сигнали, на озброєння та тех-

ніку наносяться розпізнавальні знаки та умовні номери. 

Як орієнтири вибираються добре видні вдень і вночі та най-

більш стійкі від зруйнування місцеві предмети. Орієнтири нумеру-

ються справа наліво та по рубежах від себе в бік противника. Один 

з орієнтирів призначається основним. 

Номери орієнтирів і сигнали, які встановили старші командири, 

змінювати забороняється. При необхідності командир батальйону 

(роти) може додатково призначати орієнтири та сигнали. 

Оповіщення підрозділів про повітряного противника, радіоакти-

вне, хімічне та біологічне зараження здійснюється єдиними постій-

но діючими сигналами, їх повинен знати весь особовий склад. 

 Для взаємного розпізнавання, визначення належності та місце-

знаходження підрозділів у кожному батальйоні першого ешелону 

бригади, який знаходиться в безпосередньому зіткненні з против-

ником або який веде бойові дії (розвідку) в тилу противника, приз-
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начається пост позначення із складу спеціально підготовленого від-

ділення. Позначення даним постом місцезнаходження підрозділів 

здійснюється сигнальними й технічними засобами розпізнавання 

шляхом їх приведення в дію за командою командира батальйону 

або начальника штабу батальйону відповідно до розпоряджень ви-

щого штабу. 

Пост позначення батальйону призначається в складі одного се-

ржанта та двох солдатів. Він забезпечується приладами спостере-

ження, великомасштабною картою або схемою місцевості, журна-

лом контролю, компасом, годинником, ліхтарем, засобами зв'язку 

та подання сигналів розпізнавання, позначення та оповіщення. Тех-

нічні засоби розпізнавання та позначення встановлюються поблизу 

командно-спостережного пункту батальйону. 

Під час постановки завдання посту позначення, як правило, вка-

зуються склад поста, місцезнаходження, сектори спостереження, 

сигнали розпізнавання, позначення та оповіщення. 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА. 

Управління військами повинне забезпечувати ефективне викори-

стання бойових можливостей підрозділів та успішне виконання ними 

завдань у встановленні терміни і в любих умовах обстановки. 

Воно здійснюється так, щоб необхідна ступінь централізації по-

єдналась з наданням підлеглим ініціативи в визначенні способів ви-

конання поставлених їм завдань, постійно проявлялись твердість і 

наполегливість в проведенні прийнятих рішень в життя. 
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ЛЕКЦІЯ 

Тема № 5: " Основи організації забезпечення 
частин і підрозділів." 

ЗМІСТ. 

Вступ. 

1. Види забезпечення. 

2. Організація забезпечення частин і підрозділів. 

Заключна частина. 

ЛІТЕРАТУРА. 

1. Конституція України та Закони України про Збройні Сили. 

2. Указ Президента України № 555/2015 від 24 вересня 2015 ро-

ку 

„ Воєнна доктрина України.”  

3. Державна програма розвитку Збройних Сил України на 2011-

2017 рр. 

4. Біла книга 2015. Оборонна політика України: М.О. України, 

Київ-2015. 

5. Корнієнко О.Г., Андрейко Я.Т., Слободянюк О.В., Ярошенко 

М.Б. Загальновійськова підготовка: Підручник. - Тернопіль: Укр-

медкнига, 2002.- с.538. 

6. Бойовий статут Сухопутних військ. Частина ІІ: Батальйон, ро-

та. - К.: воєнне видавництво України “Варта”, 1998.-с.288. 

7. Бойовий статут Сухопутних військ. Частина ІІІ: Взвод, відді-

лення, танк. - К.: воєнне видавництво України “Варта”, 1995.-с.240. 

ВСТУП. 

З розвитком техніки і озброєння удосконаленням організації 

військ і способів їх дій, всебічне забезпечення постійно роз-

вивається та удосконалюється. При цьому одні види забезпечення 

з часом переходили із забезпечуючих заходів до головних, інші, 

наповнюючись новим змістом, продовжували залишатися видами 

забезпечення бою, але відігравали все важливішу роль в досяг-

ненні успіху бою. Одні види забезпечення зближувалися та 

об'єднувалися, інші втрачали своє значення, а їх місце займали 

нові види бойового забезпечення, які з'являлися в результаті змі-

ни умов ведення та характеру бою. 
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1.ВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

До видів забезпечення бойових дій відносять наступні види: бо-

йове, тилове, технічне, медичне, морально-психологічне.  

1.1. БОЙОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

Бойове забезпечення полягає в організації та здійсненні заходів, 

які направлені на виключення раптового нападу противника, зни-

ження ефективності його ударів по нашим військам, створення час-

тинам (підрозділам) сприятливих умов для організованого і своєча-

сного вступу в бій та успішного його ведення. 

В и д и б о й о в о г о з а б е з п е ч е н н я:  
➢ Розвідка. 

➢ Охорона. 

➢ Захист від зброї масового ураження. 

➢ Радіоелектронна боротьба. 

➢ Тактичне маскування. 

➢ Інженерне. 

➢ Радіаційне, хімічне та біологічне. 

➢ Топогеодезичне. 

➢ Гідрометеорологічне. 

Р о з в і д к а організовується і ведеться з метою добування ві-

домостей про противника і місцевість. Розвідка ведеться всіма час-

тинами і підрозділами родів військ, спеціальних військ і авіацією. 

Розвідка в бригаді ведеться силами і засобами військової, радіо, ра-

діотехнічної, артилерійської, радіолокаційної, хімічної, неспецифі-

чної біологічної (бактеріологічної) і повітряної розвідки. 

О х о р о н а організовується і здійснюється з метою заборони 

проникнення розвідки противника в район дій (розташування) своїх 

військ, виключення раптового нападу наземного противника, його 

повітряних десантів (аеромобільних груп) і забезпечення частинам 

(підрозділам які охороняються, час і вигідні умови для розгортання 

(приведення в бойову готовність) і вступ в бій. Частини (підрозді-

ли) охороняються: в бою – бойовою, на марші – похідною, при роз-

ташуванні на місці – сторожовою і у всіх умовах обстановки, крім 

того, – безпосередньою охороною.  

З а х и с т в і д з б р о ї м а с о в о г о у р а ж е н н я організову-

ється і здійснюється з метою максимального послаблення впливу 



92 

ядерної, хімічної, біологічної (бактеріологічної) зброї противника 

і результатів руйнування підприємств атомної енергетики і хіміч-

ної промисловості на частини (підрозділи), схорони їх боєздатнос-

ті та забезпечення виконання ними поставлених завдань. 

Захист від зброї масового ураження включає: 
➢ своєчасне виявлення підготовки до застосування зброї масового 

ураження; 

➢ розосередження військ і періодичну зміну районів їх розташу-

вання; 

➢ фортифікаційне обладнання районів, позицій, які займають час-

тини (підрозділи) з урахуванням захисних властивостей місце-

вості та підготовку шляхів маневру; 

➢ попередження  про безпосередню загрозу і початок застосуван-

ня противником зброї  масового ураження,  а також опові-

щенні їх про радіоактивне, хімічне, біологічне (бактеріологіч-

не) зараження; 

➢ здійснення протиепідемічних, санітарно-гігієнічних і спеціальних 

профілактичних медичних і ветеринарних заходів, виявлення і 

ліквідація наслідків застосування противником зброї масового 

ураження; 

➢ забезпечення  безпеки і захист особового складу при діях в 

зонах зараження, районах руйнування, пожеж і затоплень. 

Р а д і о е л е к т р о н н а б о р о т ь б а організовується і ве-

деться з метою дезорганізації управління військами противника, 

зниження ефективності застосування його зброї, бойової техніки 

та технічних засобів розвідки, а також для підвищення стійкості 

роботи систем і засобів управління військами і зброєю. Вона здійс-

нюється в тісному сполученні з вогневим ураженням і знищенням 

основних об'єктів, систем і засобів управління військами та 

зброєю противника у відповідності з рішенням завдань розвідки і 

маскування.  

Радіоелектронна боротьба включає: 
➢ радіоелектронне придушення противника, 

➢ радіоелектронний захист своїх засобів управління і 

➢ протидію технічним засобам розвідки противника. 

Т а к т и ч н е м а с к у в а н н я організовується і здійсню-

ється з метою досягнення раптовості дій частин (підрозділів) і 

збереження їх боєздатності. Завданнями тактичного маскування 
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під час підготовки та в ході бою є забезпечення таємниці розта-

шування своїх військ і введення противника в оману відносно її 

місцезнаходження та задуму бою. 

І н ж е н е р н е з а б е з п е ч е н н я організовується і здійс-

нюється з метою створення частинами (підрозділами) необхід-

них умов для своєчасного і таємного їх висування, розгортання та 

маневру, підвищення захисту частин (підрозділів) і об'єктів від 

всіх засобів ураження, а також нанесення  противнику втрат та 

обмеження його дій. 

Інженерне забезпечення включає: 
➢ інженерну розвідку противника, місцевості, об'єктів; 

➢ фортифікаційне обладнання районів, рубежів і позицій, які зай-

мають частини (підрозділи), і районів розташування пунктів уп-

равління; 

➢ обладнання інженерних загороджень; 

➢ проведення руйнувань; 

➢ обладнання і утримання проходів у загородженнях і руйнуван-

нях та обладнання переходів скрізь перешкоди; 

➢ знищення розвідувально-сигнальних приладів противника; 

➢ розмінування місцевості і об'єктів; 

➢  підготовку і утримання шляхів руху військ, підвозу і евакуації;  

➢  обладнання і утримання переправ при форсуванні водних переш-

код; 

➢ інженерні заходи по маскуванню військ і об'єктів; 

➢ забезпечення дій підрозділів вертольотів, які придані бригаді; 

➢ ліквідування наслідків ядерних ударів противника; 

➢ добування і очищення води, обладнання пунктів водопостачання. 

З а б е з п е ч е н н я р а д і а ц і й н о г о, х і м і ч н о г о, б і о л о 

г і ч н о г о  з а х и с т у організовується і здійснюється з метою ви-

ключення або максимального зниження втрат частин (підрозді-

лів) від радіаційного, хімічного, біологічного (бактеріологічно-

го) зараження; маскування частин (підрозділів) і об'єктів аерозоля-

ми (димами) і підвищення їх захисту від високоточної зброї проти-

вника; забезпечення радіаційної безпеки і нанесення втрат противни-

ку запалювальною зброєю.  

Забезпечення РЗБ захисту може включати: 
➢ радіаційну, хімічну і неспецифічну біологічну (бактеріологічну) 

розвідку; 
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➢ своєчасне застосування особистого і колективного захисту; 

➢ радіаційний і хімічний контроль особового складу, зброї, техні-

ки та інших матеріальних засобів; 

➢ спеціальну обробку частин (підрозділів), а також дегазацію, де-

зинфекцію і дезинсекцію ділянок місцевості, доріг і спору-

джень; 

➢ проведення заходів по забезпеченню радіаційної безпеки; 

➢ маскування частин (підрозділів) аерозолями(димами); 

➢ застосування запалювальної зброї. 

Т о п о г е о д е з и ч н е з а б е з п е ч е н н я організовується і здій-

снюється з метою підготовки і своєчасного доведення до частин 

(підрозділів) топографічних карт для вивчення і оцінки місцевос-

ті, нанесення обстановки, бойових завдань і прийняття рішень 

при підготовці та в ході бою, а також топогеодезичних даних які 

потрібні для ефективного застосування зброї та техніки.  

Г і д р о м е т е о р о л о г і ч н е (м е т е о р о л о г і ч н е) з а б е з п 

е ч е н н я організовується і здійснюється з метою оцінки і урахуван-

ня гідрологічних (метеорологічних) умов при підготовці та веденні 

бою для ефективного використання зброї та техніки, проведення 

заходів щодо захисту частин і підрозділів від зброї масового ура-

ження, високоточної зброї та по маскуванню. 

Основними завданнями гідрометеорологічного (метеорологічно-

го) забезпечення є: 
➢ підготовка і доведення до частин і підрозділів даних і прогнозу 

метеорологічної обстановки в районі бойових дій; 

➢ прогнозування і оцінка гідрологічної обстановки в районі бойо-

вих дій і доведення результатів до частин і підрозділів, попере-

дження і оповіщення їх про небезпечні гідрологічні і метеоро-

логічні явища; 

➢ забезпечення метеорологічними даними для підготовки ракет-

них ударів і вогню артилерії; 

➢ забезпечення частин і підрозділів даними щодо прохідності міс-

цевості, про умови висадження десантів і форсування водних 

перешкод. 

Бойове забезпечення організовується командиром відповід-

но до прийнятого їм рішення та розпорядженнями вищого штабу за 

видами бойового забезпечення . 
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Відсутність вказівок та розпоряджень не звільнює командира 

від організації бойового забезпечення. 

1.2. ТИЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

Т и л о в е з а б е з п е ч е н н я організовується і здійснюється у 

всіх видах бою та у повсякденній діяльності військ з метою підт-

римання їх у боєздатному стані і створення для них сприятливих 

умов щодо виконання поставлених завдань. 

Тилове забезпечення включає: 
➢ матеріальне; 

➢ ветеринарне; 

➢ торгово-побутове; 

➢ квартирно-експлуатаційне; 

➢ фінансове забезпечення; 

➢ транспортне; 

➢ інженерно-аеродромне; 

➢ аеродромно-технічне. 

М а т е р і а л ь н е з а б е з п е ч е н н я організовується і здій-

снюється з метою своєчасного і повного задовольняння потреб час-

тин (підрозділів) у зброї, боєприпасах, техніки, пальним, продово-

льчим, речовим, інженерним, хімічним, квартирним і іншому майні, 

матеріалах і спеціальних рідин різного призначення, а також у воді. 

Для безперервного забезпечення військ матеріальними засоба-

ми створюються у встановлених розмірах військові запаси. 

Військові запаси поділяються на витратну частину і недоторка-

ний запас, який витрачається за рішенням командира. Підвіз ма-

теріальних засобів звичайно здійснюється: від батальйону тилово-

го забезпечення до батальйону (дивізіону) – бригадними транспорт-

ними засобами. 

Транспортні засоби, які звільнилися, використовуються для 

евакуації в першу чергу поранених та хворих, а також пошкодже-

ної зброї, техніки і майна.  

В е т е р и н а р н е з а б е з п е ч е н н я в з’єднанні організову-

ється і здійснюється з метою підтримки боєздатності особового 

складу, попередження і ліквідації хвороб військових тварин. Воно 

включає: проведення заходів ветеринарної служби по охороні осо-

бового складу від хвороб, загальних для людей і тварин; ветеринар-
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но-санітарного нагляду за забезпеченням військ продовольством, си-

ровиною тваринного і рослинного походження і ветеринарно-

санітарну експертизу; участь в проведенні ізоляційно-

обмежених та інших заходів при ліквідації застосування противни-

ком зброї масового ураження; ветеринарне обслуговування війсь-

кових тварин. 

Основним організатором тилового забезпечення батальйону є 

командир роти забезпечення.  

Він несе відповідальність за:  
➢ організацію всебічної підготовки тилу;  

➢ узгоджене розташування і пересування підрозділів тилу і техні-

чного забезпечення;  

➢ підвіз всіх видів матеріальних засобів, а також підвіз і збере-

ження води;  

➢ використання автомобільних підрозділів, шляхів підвозу і ева-

куації;  

➢ матеріальні види тилового забезпечення;  

➢ захист, охорону, оборону, зв'язок тилу і управління ним.  

Вказівки командира батальйону з тилу є обов'язковим для всіх 

командирів підрозділів. 

1.3. ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

Т е х н і ч н е з а б е з п е ч е н н я, як правило, організовується 

і здійснюється з метою підтримки бойової готовності та боєздатно-

сті батальйону, шляхом укомплектування її зброєю і технікою, за-

безпечення ракетами, боєприпасами усіх видів і військово-

технічним майном, підтримки їх в справному стані і готовності до 

бойового застосування, відновлення пошкоджених (несправних) 

озброєння і техніки та своєчасного повернення їх у дію. 

Видами технічного забезпечення є: 
➢ ракетно-технічне; 

➢ артилерійсько-технічне; 

➢ танко-технічне; 

➢ інженерно-технічне; 

➢ авто-технічне; 

➢ хіміко-технічне; 

➢ технічне забезпечення зв'язку і автоматизованої системи управ-

ління військами; 
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➢ технічне забезпечення по службам тилу; 

➢ метрологічне забезпечення.  
 

Основними заходами технічного забезпечення є: 
➢ підготовка зброї і техніки до бойового застосування; 

➢ укомплектування частин, підрозділів батальйону зброєю і техні-

кою;  

➢ забезпечення ракетами, боєприпасами і воєнно-технічним майном; 

➢ організація експлуатації зброї і техніки; 

➢ технічна розвідка, евакуація і відновлення зброї, техніки і повер-

нення їх до строю; 

➢ перевід ракет і бойових частин у встановлені ступені бойової го-

товності; 

➢ виконання робіт по ліквідації наслідків аварій з ракетами і бойо-

вими частинами; 

➢ евакуація або знищення ракет, бойових частин у випадку загрози 

захвату їх противником; 

➢ поповнення витрат і втрат ракет, бойових частин, боєприпасів і 

воєнно-технічного майна, а також збір і евакуація гільз і тари; 

➢ підготовка частин (підрозділів) технічного забезпечення; 

➢ управління технічним забезпеченням.  

Технічне забезпечення в батальйоні організовується і 

здійснюється у взаємодії з бойовим і тиловим забезпеченнями на 

основі узгодженого вирішення питань розташування, пересування, 

захисту, охорони та оборони частин і підрозділів технічного забез-

печення і тилу. 
 

Р а к е т н о – т е х н і ч н е з а б е з п е ч е н н я організову-

ється і здійснюється з метою накопичення до встановлених норм 

запасів ракет і бойових частин, підтримки їх в постійній готовнос-

ті до бойового застосування і своєчасної доставки в частини (під-

розділи) при додержанні заходів безпеки, потайності та виключен-

ня несанкціонованих дій. 

Основними заходами ракетно-технічного забезпечення є: 
➢ прийом і збереження запасів ракет усіх типів і бойових частин; 

➢ проведення з ними регламентних робіт і перевід їх у встановле-

ні ступені готовності; 

➢ підготовка ракет і бойових частин до бойового застосування і 

подача їх підрозділам; 
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➢ забезпечення безпеки робіт з ракетами і бойовими частинами 

при їх збереженні, транспортуванні і підготовки до використан-

ня; 

➢ евакуація або знищення ракет і бойових частин при виникненні 

загрози захвату їх противником, ліквідація наслідків аварій з 

ними. 

А р т и л е р і й с ь к о – т е х н і ч н е з а б е з п е ч е н н я вико-

нує завдання по: 
➢ організації прийому і видачі (доставки) частинам (підрозділам) 

ракетно-артилерійської зброї (ракетних, зенітно-ракетних і 

протитанкових ракетних комплексів, пунктів управління і авто-

матизованих систем управління зброєю, артилерійської, зенітної, 

мінометної, танкової зброї, техніки ракетно-технічних підрозді-

лів, радіотехнічних засобів, засобів радіоелектронного приду-

шення, артилерійської розвідки, топоприв'язки і інше), а також 

боєприпасів і артилерійсько-технічного майна; 

➢ створення у встановлених розмірах військових запасів боє-

припасів, своєчасне поповнення їх витрат і втрат в ході бою; 

➢ технічна підготовка зброї і боєприпасів до бойового застосуван-

ня і організації оволодіння ними особовим складом; 

➢ підтримці надійного функціонування,  своєчасне проведення йо-

го технічного обслуговування і ремонту; 

➢ евакуації несправної зброї; 

➢ здійсненню постійного контролю за експлуатацією і технічним 

станом зброї і техніки в частинах (підрозділах), забезпечення 

їх запасними частинами, агрегатами, інструментом, технічним 

обладнанням, експлуатаційною, ремонтною та іншою докумен-

тацією; 

➢ управлінню силами і засобами артилерійсько-технічного    за-

безпечення. 

Основними заходами т а н к о – т е х н і ч н о г о з а б е з п е ч е н н я 

є: 
➢ укомплектування частин (підрозділів) бронетанковою зброєю  і 

технікою, організація освоєння її особовим складом; 

➢ підтримка бронетанкової зброї та техніки в постійної бойової 

готовності до бойового застосування, організація її правильної 

експлуатації; 

➢ підготовка підрозділів танко-технічного забезпечення до роботи 

в бойових умовах; 
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своєчасне відновлення бронетанкової зброї та техніки, яка ви-

йшла зі строю; 

забезпечення частин бронетанковим майном; 

управління силами і засобами танко-технічного забезпечен-

ня. 
 

Основними заходами а в т о – т е х н і ч н о г о з а б е з п е ч е н н 

я є:  
➢ укомплектування військ автомобільною технікою; 

➢ організація її освоєння особовим складом; 

➢ підтримка автомобільної техніки в готовності до  використання 

за призначенням; 

➢ організація її правильної експлуатації; 

➢ підготовка підрозділів авто-технічного забезпечення до роботи  

в бойових умовах; 

➢ своєчасне відновлення автомобільної техніки, яка вийшла зі 

строю; 

➢ забезпечення військ автомобільним майном; 

➢ управління силами і засобами авто-технічного забезпечення.     

➢ Основними заходами і н ж е н е р н о – т е х н і ч н о г о з а б е з п е ч 

е н н я є: 

➢ забезпечення військ інженерними боєприпасами, інженерною 

технікою і майном; 

➢ організація освоєння особовим складом засобів інженерної  

зброї, підтримка її в справному стані і постійної готовності до 

бойового застосування; 

➢ організація правильної експлуатації; 

➢ збір, евакуація і ремонт несправної інженерної техніки і майна 

та повернення їх до строю; 

➢ управління силами і засобами інженерно-технічного забезпе-

чення.     

Безпосереднім організатором технічного забезпечення є за-

ступник командира батальйону з озброєння, який відповідає за під-

тримання озброєння і техніки у справному стані та постійній готов-

ності до бойового застосування, правильної їх експлуатації та своє-

часне відновлення при виведенні їх з ладу, а також за забезпечення 

підрозділів ракетами, боєприпасами та військово-технічним май-

ном. 
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Кожний з видів забезпечення є важливою складовою частиною 

бойових дій військ. Від організації і ефективного виконання за-

вдань забезпечення в великій мірі залежить успіх бойового застосу-

вання підрозділів в основних видах бою. 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧАСТИН І ПІДРОЗ-

ДІЛІВ. 

Досвід війн і навчань свідчить, що успіх у вирішенні бойових 

завдань в основному залежить від підготовки тилу. В період другої 

світової війни мали місце випадки, коли з`єднання першого ешело-

ну армії прикриття не виконали поставлені перед ним бойові за-

вдання лише тому, що їх частини тилу не були укомплектовані осо-

бовим складом і технікою згідно зі штатами воєнного часу, не мали 

встановлених норм запасів матеріальних засобів і т.д. 

В сучасних умовах, при оснащенні частин новими зразками бо-

йової техніки та озброєння, значно зросла роль підготовки військ і 

тилу до ведення бойових дій в будь-яких умовах обстановки. 

2.1. ДІЇ ТИЛОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ  

ТА ВЕДЕННІ ОБОРОННОГО БОЮ. 

Для успішного тилового забезпечення частин при веденні обо-

рони, ефективного використання сил та засобів тилу, одночасно з 

підготовкою військ здійснюються заходи й по підготовці їх тилу. 

Основним принципом підготовки тилу та організації його дій є 

принцип територіальної готовності матеріальної бази тилу та під-

розділів до всебічного і безперервного забезпечення бойових дій 

при ведені оборонного бою. Територіальна готовність матеріальної 

бази повинна забезпечувати поповнення витрат під час створення 

необхідних запасів матеріальних засобів наприкінці бою і мати ре-

зерви для переходу в контратаку. 

Це досягається шляхом створення підвищених запасів матеріальних 

засобів в пунктах постійного базування, в районах учбових центрів, а 

також в районах проведення навчань; багатоваріантного приписання 

частин, як до стаціонарних та опорних складів так і баз корпусу. 

Створення запасів, їх розосередження і захист є одним з основних 

завдань яке вирішує тил при підготовці до ведення оборонного бою. 
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При підготовці підрозділів тилу особливу увагу слід звертати на 

забезпечення підрозділів матеріальними засобами і створення вста-

новлених запасів в підрозділах матеріального забезпечення. 

Несправна техніка, яка не може бути відремонтована своїми си-

лами до початку бою, евакуюється в частини і підрозділи технічно-

го забезпечення. Особливу увагу слід приділяти підготовці особо-

вого складу і транспортних засобів до дій на зараженій місцевості, 

забезпеченню, захисту особового складу від засобів масового ура-

ження. Матеріальні засоби, які завантажені на транспортні засоби, 

вкриваються брезентами, тентами. Запаси матеріальних засобів в 

підрозділах і на складах поповнюються до встановлених розмірів, 

проводиться технічне обслуговування транспортних засобів та ін-

шої техніки тилу. 

Підрозділи тилу першого ешелону розміщуються, як правило, в 

визначеній тиловій смузі. Тилова смуга визначається наказом з ти-

лу. Вона призначена для розгортання частин (підрозділів) тилу для 

виконання поставлених завдань, а також для встановлення відпові-

дальності за розміщення частин і підрозділів тилу і технічного за-

безпечення, за використання доріг, об’єктів місцевої воєнно-

економічної бази та за підтримання порядку в прифронтових райо-

нах. Вона обмежується: праворуч і ліворуч розмежувальними ліні-

ями з сусідами з`єднаннями, з тилу - тиловою межею. 

Підрозділи батальйонного тилу розміщуються в межах баталь-

йонних районів оборони, як правило, за другими ешелонами (резе-

рвами) батальйонів на віддалені до 3 км від переднього краю. 

Таке розміщення обумовлено глибиною батальйонного району 

оборони, яка складає до 2-2,5 км. В межах цього району обладну-

ються опорні пункти рот, позиції вогневих засобів, які зв`язані між 

собою єдиною системою вогню, загороджень і ходів сполучень. Та-

ким чином, батальйонний тил буде виконувати завдання тилового 

забезпечення під прикриттям бойових підрозділів першого та дру-

гого ешелонів і не буде заважати маневрові підрозділів полку при 

проведенні контратак. 

Батальйон матеріального забезпечення з’єднання першого еше-

лону - розміщується за їх другим ешелоном на віддаленості до 

15 км від переднього краю оборони.  
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Тил з’єднання другого ешелону (загальновійськового резерву) 

розташовується за його бойовими підрозділами на віддалені до 

3 км. 

Підрозділи тилу розташовуються в районах повзводно. Такими 

функціональними підрозділами можуть бути: транспортні засоби з 

боєприпасами, пальним, військово-технічним, бронетанковим і ав-

томобільним майном, транспортні засоби з речовим майном і про-

довольством. Таких груп в районі розташування батальйону мате-

ріального забезпечення нараховується до 4-5. 

Враховуючи можливість зараження районів розташування ра-

діоактивними та отруйними речовинами, бактеріальними засобами, 

а також з метою зменшення ефективності вогневих ударів против-

ника, підрозділам тилу призначаються, а при наявності часу готу-

ються запасні райони розташування. Віддаленість цих районів мо-

же бути до 5 км від основних районів. Шляхи підвезення та евакуа-

ції в обороні готуються як фронтального так і (по можливості) ро-

кадного напрямків. 

Бригаді призначається один основний та один запасний шляхи 

підвезення та евакуації фронтального напрямку. Крім цього, на лі-

нії розміщення рот забезпечення батальйонів і вогневих позицій 

бригадної (батальйонної) артилерії, призначається і за можливістю 

готується шлях рокадного напрямку. Загальна довжина бригадних 

шляхів підвезення може складати до 50 км. 

2.2. ДІЇ ТИЛОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТА 

ВЕДЕННІ НАСТУПАЛЬНОГО БОЮ. 

а) Тилове забезпечення при наступі на противника, що обороня-

ється 

 з висуванням із глибини 

У вихідному районі .тилові підрозділи батальйонів, дивізіонів, 

бригадного тилу розташовуються в районах розташування відпо-

відно батальйонів, дивізіонів і бригад.  

При висуванні механізованих (танкових) частин з вихідного 

району до рубежу переходу в атаку, тилові підрозділи батальйонів 

(дивізіонів) висуваються у складі своїх колон. При необхідності ча-

стина автомобільних підрозділів із запасами матеріальних засобів 

рухаються, як правило за першим ешелоном. Батальйон матеріаль-



103 

ного забезпечення бригади висовується, як правило за другим еше-

лоном чи загальновійськовим резервом на віддаленості до 3 км. 

До моменту переходу частин і підрозділів в атаку тилові підроз-

діли батальйонів і дивізіонів розташовуються безпосередньо за бо-

йовими підрозділами своїх батальйонів (дивізіонів); підрозділи 

бригадного тилу зупиняються у призначених районах в готовності 

до виконання своїх завдань. 

В ході наступу тилові підрозділи частин виконують свої завдан-

ня, поєднуючи дії на місці з пересуванням за бойовими підрозділа-

ми. 

Для досягнення безперебійного матеріального забезпечення під-

розділів в ході наступу взводи забезпечення батальйонів та дивізіо-

нів, виконуючи поставлені їм завдання, пересуваються безпосеред-

ньо за бойовими підрозділами своїх батальйонів (дивізіонів), не 

відриваючись від них більш ніж на 3 км. 

Підрозділам першого ешелону матеріальні засоби підвозяться 

звичайно автомобільними підрозділами вищестоящої ланки тилу. 

 

б). Тилове забезпечення при переході в наступ на противника, 

 що обороняється з положення безпосереднього зіткнення з ним 

Під час наступу військ на противника, що обороняється з поло-

ження безпосереднього зіткнення з ним взводи забезпечення роз-

ташовуються у вихідному районі, як правило, безпосередньо за бо-

йовими порядками бойових підрозділів своїх батальйонів. 

Захист, оборона, охорона і маскування тилу є важливими захо-

дами по підтримці живучості системи тилового забезпечення. Вони 

проводяться з метою не допустити вогневого впливу противника на 

частини і підрозділи тилу чи значно послабити його результати, 

зберегти боєздатність тилу та забезпечити успішне виконання пос-

тавлених перед ними завдань. 

Ця мета досягається проведенням заходів по захисту підрозділів 

від зброї масового ураження, високоточної зброї повітряного та на-

земного противника, охороні тилу, маскуванню тилу. 

Найбільш ефективним заходом захисту від ядерної і високоточ-

ної зброї є розосередження частин (підрозділів) тилу з використан-

ням захисних властивостей місцевості, інженерне обладнання рай-

онів їх розташування і маскування. Розосередження підрозділів ти-
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лу в районах розташування здійснюється з урахуванням особливос-

тей їх дій, характеру місцевості та поставлених завдань. 

Як зазначалося вище, підрозділи тилу в районах розташовують-

ся повзводно тобто функціональними підрозділами. З метою недо-

пущення одночасного ураження декількох підрозділів тилу одним 

ядерним боєприпасам середньої потужності, їх доцільно розташу-

вати на віддаленості до 3 км один від одного. Таке розосередження 

частин (підрозділів) тилу, як показують розрахунки, зменшує втра-

ти особового складу, техніки і матеріальних засобів від ядерної 

зброї на 20%. 

 Використання захисних властивостей місцевості зменшує втра-

ти в підрозділах тилу на 10%, а також зменшує обсяг інженерних 

робіт по їх захисту. 

Інженерне обладнання районів розташування проводиться з ме-

тою забезпечення захисту особового складу і техніки від усіх засо-

бів поразки.  

Обсяги інженерного обладнання районів розташування залежать 

від конкретних обставин, характеру місцевості, наявності сил, засо-

бів та часу. 

Інженерне обладнання районів розташування здійснюється осо-

бовим складом підрозділів тилу. Для виконання найбільш трудомі-

стких робіт рішенням командира батальйону можуть виділятися 

землерийні машини зі складу інженерних підрозділів. 

Розглянутий комплекс заходів (розосередження, використання 

захисних властивостей місцевості, інженерне обладнання району) 

дозволяє зменшити втрати від засобів поразки противника на 

об`єктах тилу приблизно у два рази. 

Події на Чорнобильській АЕС свідчать, що частини і підрозділи 

тилу повинні бути постійно готовими діяти в умовах радіоактивно-

го зараження місцевості. 

Захист тилу від високоточної зброї організується і здійснюється 

з метою забезпечення живучості частин і підрозділів тилу. 

Протиповітряний захист підрозділів тилу здійснюється в загаль-

ній системі протиповітряної оборони частин до складу яких вони 

входять, однак в усіх підрозділах тилу розпорядженням командирів 

проводяться слідуючи заходи: 
➢ маскування від повітряного противника; 



105 

➢ інженерне обладнання районів розташування; 

➢ організація спостереження і сповіщення про повітряного проти-

вника; 

➢ ведення вогню зі зброї (штатної) по низьколетячим цілям. 

Для наземної оборони формуються підрозділи згідно бойового 

розрахунку, склад яких постійно уточнюється. Кожному підрозділу 

вказуються райони збору по тривозі, позиції для кругової оборони, 

встановлюється порядок сповіщення і дії особового складу районів 

(секторів). В кожному районі розташування формуються 1-2 взводи 

згідно бойового розрахунку та готується до трьох позицій. 

Для відбиття нападу противника окрім особового складу тилу, 

рішенням командира батальйону, можуть залучатися бойові під-

розділи зі складу других ешелонів і резерву. 

Охорона тилу здійснюється його особовим складом шляхом ор-

ганізації усіх видів охорони, патрулювання і комендантської служ-

би. Крім цього, в усіх випадках організується безпосередня охоро-

на. Для цього призначаються варти, добовий наряд, парні патрулі і 

постійне чергування спостерігачів на пунктах управління. Цілодо-

бові пости зі складу варт виставляються біля кожної групи підроз-

ділів тилу. Патрулювання здійснюється, як правило, по периметру 

групи підрозділів тилу. Для патрулювання парними патрулями при-

значаються маршрути, завдовжки до 2 км вдень, та до 1 км вночі. 

На особливо небезпечних напрямках можуть виставлятися сторо-

жові пости, секрети і дозори. Склад сторожового поста від 2-3 чо-

ловік до відділення. Сторожовому посту, як правило, вказують по-

зицію на віддаленості від об`єкту, якій охороняється, до 1,5 км, що 

забезпечує кругове спостереження, та ведення вогню. Секрети мо-

жуть виставлятися на деякий час вночі або в умовах обмеженої ви-

димості на віддаленості до 400 м від району розташування. Склад 

секрету 2-3 чоловіки. 

Дозори виставляються в разі загрози нападу наземного против-

ника з метою своєчасно виявити і взнати його наміри. Вони вико-

нують свої завдання шляхом спостереження та огляду найближчих 

підходів до об`єктів тилу і розміщуються на віддаленості 2-3 км від 

них. 

Маскування тилу здійснюється з метою введення в оману про-

тивника відносно дійсного знаходження, складу, дій і намірів час-
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тин і підрозділів тилу. Основними заходами по маскуванню є: 

скритність, імітування, демонстраційні дії, дезінформація. 

Найбільш реальними заходами щодо маскування є: 
➢ розосередження та періодична зміна районів розташування під-

розділів тилу; 

➢ використання маскувальних властивостей місцевості та умов 

обмеженої видимості (пил, туман, снігопад, хмарність) для при-

ховування дій частин (підрозділів) тилу; 

➢ виконання особовим складом вимог дисципліни маскування; 

➢ систематичний контроль за своєчасністю та якістю маскування. 

2.3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ В БОЮ 

Успіх бойового застосування батальйону в обороні в значній мі-

рі залежить від матеріального забезпечення. 

Досвід сучасних локальних війн, військових і командно-

штабних навчань свідчить про зростання обсягів завдань матеріа-

льного забезпечення військ. 

Достатньо нанести такі дані, якщо в першій світовій війні витра-

ти матеріальних засобів на одного солдата приблизно складали 6 кг, 

у другій світовій війні до 29 кг, то зараз, навіть в мирний час вони 

досягають 40 кг. 

Експериментальні дані і дослідницькі навчання останніх років 

показують, що під час бойових дій на одного чоловіка, щодобово 

потрібно буде біля 100 кг різних вантажів. 

Важливим завданням матеріального забезпечення є правильне 

визначення потреб підрозділів в матеріальних засобах. 

Потреби підрозділу в матеріальних засобах для бойових дій 

складаються з встановлених витрат і запасів під кінець бойових дій, 

а на підготовку бойових дій - з встановлених витрат і запасів до по-

чатку бойових дій. 

Витрати матеріальних засобів при ведені оборони характеризу-

ються нерівномірністю, як за днями бойових дій, так і за напрямка-

ми.  

При обороні частини на головному напрямі і відбитті атаки про-

тивника, який перейшов до наступу з застосуванням ядерної зброї 

витрати матеріальних засобів значно збільшуються і можуть скла-

дати: боєприпасів до артилерії і мінометів - 2,0 бк і більше; до тан-
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ків і БП до 0,8 бк; стрілецьких 0,5-0,6 бк; ПТКР до 0,6; пального - 

авто бензину 0,2-0,25; дизельного до 0,35 заправки. 

При ведені бойових дій без застосування ядерної зброї витрати 

матеріальних засобів можуть бути: танків і БМП 0,8-1,0 бк, стріле-

цьких усіх видів до 0,8-1,0 бк; ПТРК до 1,0 бк; пального - автобен-

зину до 0,15, дизельного до 0,25 заправки.  

Аналіз витрат матеріальних засобів за день ведення оборонного 

бою і розмірів встановлених військових запасів, показують, що під-

розді за першу добу оборонного бою здатний повністю використати 

військові запаси матеріальних засобів, наприклад артилерійські 

боєприпаси, міни. 

Тому необхідно створювати додаткові запаси артилерійських 

боєприпасів і мін в розмірі до 1,0-1,5 бк, до стрілецької зброї до 0,3 

бк. 

 Витрати матеріальних засобів в батальйоні другого ешелону 

бригади будуть менші. Це пояснюється тим, що батальйон починає 

вогневий вплив на противника тільки при його вклиненні в ділянку 

оборони. 

Під кінець бою запаси матеріальних засобів повинні бути дове-

дені до розмірів встановлених рішенням командира, як правило, не 

менше військових запасів. 

Одним з головних завдань матеріального забезпечення баталь-

йону є підвезення боєприпасів, пального та інших матеріальних за-

собів. 

Підвезення матеріальних засобів до підрозділів, які ведуть обо-

ронні дії в початковий період війни може здійснюватися із стаціо-

нарних складів, включених до територіальної системи тилового за-

безпечення. 

За умов завчасного переходу до оборони підвезення матеріаль-

них засобів здійснюється в першу чергу підрозділам першого еше-

лону, а при переході до оборони під час бою - підрозділам, які ве-

дуть бой за утримання важливих районів. 

При підготовці до оборони підвезення матеріальних засобів мо-

же здійснюватися безпосередньо в підрозділи, на вогневі позиції та 

рубежі (траншеї) оборони. Такий спосіб підвезення скорочує час на 

підвезення, скорочує обсяг вантажно-розвантажувальних робіт. 
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2.4. УПРАВЛІННЯ ТИЛОМ. 

Управління тилом і технічним забезпеченням здійснюється з 

командно-спостережного пункту батальйону.  

Основою управління тилом батальйону є: рішення командира. 

Командир роти забезпечення є безпосереднім організатором тило-

вого забезпечення батальйону. Він керує тилом особисто. 

Командир роти забезпечення на основі вказівок командира ба-

тальйону з тилового забезпечення і наказу (розпоряджень) з тилу 

старшого начальника: 
➢ з`ясовує завдання; 

➢ визначає заходи які необхідно провести для підготовки тилу; 

➢ проводить розрахунок часу; 

➢ орієнтує підлеглих командирів підрозділів про завдання баталь-

йону і порядок тилового забезпечення; 

➢ готує дані для прийняття рішення; 

➢ оцінює обстановку і приймає рішення на тилове забезпечення 

батальйону в обороні; 

➢ у встановлений час доповідає його командиру батальйону. 

Рішення по тиловому забезпеченні включає: 
➢ задум тилового забезпечення (на яких напрямках і на забезпе-

ченні яких підрозділів зосереджуються зусилля тилу, райони 

зосередження і термін розгортання тилу); 

➢ організацію матеріального забезпечення (розміри та терміни 

створення запасів матеріальних засобів, їх ешелонування, нор-

ми витрат, черговість підвезення); 

➢ шляхи підвезення та евакуації, строки їх підготовки, сили і за-

соби які виділяються для цього; 

➢ основні питання взаємодії з тилу сусідніх підрозділів; 

➢ заходи захисту, оборони, охорони і маскування тилу і підрозді-

лів технічного забезпечення; 

➢ організацію управління тилом. 

Для управління тилом в обороні, при завчасній її підготовці ви-

користовуються стаціонарні, рухомі і сигнальні засоби зв`язку. 

Широко застосовується особисте спілкування командира роти за-

безпечення з командирами підрозділів тилу. При відбитті атаки 

противника управління тилом здійснюється шляхом поставлення 

завдання з використання усіх видів зв`язку. 
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Радіозв`язок повинен бути завчасно організованим, підготовле-

ним і знаходиться в готовності до роботи. Радіозасоби застосову-

ються з дозволу начальника штабу. 

Чітка організація всебічного забезпечення є важливою умовою в 

досягненні успіху в бою.  

 

ЗАКІНЧЕННЯ. 

Метою Державної програми розвитку Збройних Сил України є 

сприяння реалізації державної політики в галузі оборони, забезпе-

чення концентрації та ефективного використання фінансових, ма-

теріально-технічних, інших ресурсів для створення сучасних боє-

здатних Збройних Сил України – невеликих (оптимальних) за чисе-

льністю, добре оснащених озброєнням і військовою технікою, все-

бічно підготовлених та забезпечених, мобільних, спроможних ви-

конувати покладені на них завдання, ефективно функціонувати в 

демократичному суспільстві, збалансованих щодо потреб з ресурс-

ними можливостями держави, здатних оперативно трансформува-

тися до змін форм і способів ведення збройної боротьби. 

Повсякденна діяльність військ (сил) Збройних Сил України та 

їх дії за прямим призначенням (операції, бойові та спеціальні дії об'-

єднань, з'єднань і військових частин) повинні бути всебічно забез-

печені.  

Всебічне забезпечення полягає у підготовці та здійсненні заходів, 

спрямованих на підтримання військ (сил) у високій бойовій і мобілі-

заційній готовності, збереженні їх боєздатності, створенні сприятли-

вих умов для успішного виконання ними поставлених завдань та під-

вищення ефективності їх застосування. 
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ЛЕКЦІЯ 

Тема № 6: “Механізований (танковий) батальйон  
в обороні”. 

ЗМІСТ. 

Вступ. 

1. Основи оборони. 

2. Підготовка оборони. 

3. Ведення оборони. 

Заключна частина. 

ЛІТЕРАТУРА. 

1. Конституція України та Закони України про Збройні Сили. 

2. Указ Президента України № 555/2015 від 24 вересня 2015 року 

„ Воєнна доктрина України.”  

3. Державна програма розвитку Збройних Сил України на 2011-

2017 рр. 

4. Біла книга 2015. Оборонна політика України: М.О. України, 

Київ-2015. 

5. Корнієнко О.Г., Андрейко Я.Т., Слободянюк О.В., Ярошенко 

М.Б. Загальновійськова підготовка: Підручник. - Тернопіль: Укр-

медкнига, 2002.- с.538. 

6. Бойовий статут Сухопутних військ. Частина ІІ: Батальйон, ро-

та. - К.: воєнне видавництво України “Варта”, 1998.-с.288. 

7. Бойовий статут Сухопутних військ. Частина ІІІ: Взвод, відді-

лення, танк. - К.: воєнне видавництво України “Варта”, 1995.-с.240. 

ВСТУП 

Завдання наших Збройних Сил визначаються оборонним харак-

тером воєнної доктрини України. Завданнями Збройних Сил є 

збройний захист суверенітету, незалежності, неподільності Украї-

ни, захист її від нападу суміжних держав.  

Оборонний бій – вид загальновійськового бою. Cуть оборони 

полягає у відбитті наступу переважаючих сил противника нанесен-

ням йому ураження ударами авіації і вогнем всіх засобів з широким 

використанням загороджень перед переднім краєм оборони в гли-

бині в поєднанні з маневром вогнем, силами й засобами, рішучими 

контрактами при одночасному утриманні важливих (ключових) по-
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зицій, районів місцевості і створити тим самим сприятливі умови 

для переходу до наступу. 

В сучасних умовах тим, хто обороняється, доведеться відбивати 

атаки противника, який буде мати 5-6 разову перевагу в особовому 

складі й бойовій техніці. В наслідок цього оборона повинна успіш-

но протистояти потужному наступу противника, забезпечити від-

биття масованих ударів артилерії, атак його танків і мотопіхоти – 

прикладом є бойові дії на Сході України. 

1. ОСНОВИ ОБОРОНИ. 

Оборона має на меті відбити наступ переважаючих сил против-

ника, завдати йому максимальних втрат, утримати важливі райони 

(об’єкти) місцевості і тим самим створити умови для переходу в на-

ступ. 

Залежно від бойового завдання, наявності сил і засобів, а також 

від характеру місцевості оборона може бути позиційною і маневре-

ною.  

Позиційна оборона – основний вид оборони. Вона ведеться 

шляхом завдання максимальних втрат противнику в ході стійкого 

утримання підготовлених до оборони районів місцевості. Тимчасо-

ве залишення території при позиційній обороні недопустиме. 

Маневрена оборона застосовується з метою завдання противни-

ку втрат, виграшу часу та збереження своїх сил шляхом послідов-

них оборонних боїв на завчасно намічених і ешелонованих в гли-

бину рубежах в поєднанні з короткими контратаками. Вона допус-

кає тимчасове залишення деякої частини території. 

Батальйон, як правило, веде позиційну оборону. 

Оборона може застосовуватися навмисно, коли наступ немож-

ливий або недоцільний, зокрема на другорядних і важкодоступних 

напрямках, на морському узбережжі, в умовах холмистої місцевості 

. Вимушено перехід до оборони буде здійснюватися внаслідок не-

сприятливої обстановки, яка склалася. 

Оборона може підготовлятися завчасно до початку бойових дій 

або організовуватися в ході бою. 

Як показав досвід проведення АТО, перехід роти (батальйону) 

до оборони в умовах безпосереднього зіткнення з противником час-

тіше за все здійснюється: 
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➢ під час відбиття контратак переважаючих сил противника в ході 

наступу; 

➢ для закріплення і утримання рубежів; 

➢ для прикриття флангів наступаючих військ; 

➢ в результаті невдалого кінця зустрічного бою 

➢ в результаті масованого застосування артилерії противником.  

В цих умовах перехід до оборони здійснюється, як правило, під 

безперервним натиском противника. Батальйону доведеться не 

тільки закріплюватися на досягнутому рубежі, але часто й оволоді-

вати вигідним рубежем, а також відбивати контратаки противника, 

організовувати систему вогню в дуже обмежений час. 

Батальйон в оборонному бою може оборонятися в першому чи 

другому ешелоні бригади в смузі забезпечення чи на передовій по-

зиції, складати загальновійськовий резерв або знаходитись в проти-

десантному резерві. Під час виходу з бою і відходу батальйон може 

бути назначений в арєргард. 

Танковий батальйон механізованої бригади використовується, 

як правило, для підсилення механізованих батальйонів, а частина 

сил в загальновійськовому резерві. Він також може знаходитись у 

другому ешелоні. Механізований батальйон танкової бригади вико-

ристовується, як правило, для підсилення танкових батальйонів. 

Він може діяти і самостійно, займаючи оборону на першій позиції 

або в смузі забезпечення (на передовій позиції). 

Батальйон першого ешелону готує і займає на першій позиції 

батальйонний район оборони з завданням відбити противника, який 

наступає, уразити його перед переднім краєм оборони і у випадку 

вклинення його на першій позиції. Крім того, утримати важливий 

район місцевості та створити сприятливі умови для розгрому про-

тивника. 

Батальйон, другого ешелону займає оборону на другій позиції, 

як правило, на найбільш важливому напрямку. Його завдання – мі-

цно утримувати район, який обороняється. Бути в готовності до пі-

дсилення (заміни) підрозділів першого ешелону у випадку втрати 

їхньої боєздатності, до проведення контратак, а також розгрому по-

вітряних десантів і аеромобільних підрозділів противника. Танко-

вий батальйон і механізований батальйон на БМП, які знаходяться 

у другому ешелоні, крім того, готують один-два вогневих рубежі 
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для відбиття атак танків противника вогнем з місця. Вогневі рубежі 

можуть збігатися з рубежами для проведення контратак. 

Механізований батальйон, призначений для оборони в смузі за-

безпечення, діє як передовий загін. Оборону організує послідовно 

на декількох позиціях окремими ротними і взводними опорними 

пунктами. Опорні пункти розташовуються так, щоб вони перекри-

вали основні, найбільш ймовірні напрямки наступу противника. 

Управління підрозділами, які обороняються в смузі забезпечен-

ня (на передовій позиції), здійснюється командиром бригади. 

Батальйон, що складає загальновійськовий резерв, займає вказа-

ний район зосередження в готовності до виконання завдань, які ви-

никли раптово або до підсилення (зміни) підрозділів першого еше-

лону у випадку втрати ним боєздатності. 

Батальйон, призначений в протидесантний резерв, займає вказа-

ний йому район, веде розвідку повітряного противника, влаштовує 

протидесантні загородження, підготовлює вогневі засади, знахо-

диться в готовності до знищення повітряних десантів противника в 

районах можливої висадки та на ймовірних напрямках їх дій. 

Підчас переходу до оборони батальйон підсилюється артилері-

єю, зенітними, інженерно-саперними, вогнеметними та іншими 

підрозділами. 

Механізованому (танковому) батальйону можуть придаватися ар-

тилерійська батарея, а напрямку зосередження основних зусиль – ди-

візіон. Крім того, батальйон може отримати для підсилення інженер-

но-саперний взвод і до вогнеметного взводу, а іноді – до вогнеметної 

роти. Механізованому батальйону може придаватися до танкової, а 

танковому батальйону – до механізованої роти. В ході ведення обо-

ронного бою  батальйон може підтримувати артилерійський дивізіон. 

Батальйону призначається район оборони, а роті і взводу – опо-

рний пункт. 

Ширина батальйонного району оборони – 3-5 (6-8) км, глибина 

– 2-2,5 (3-4) км. Рота займає опорний пункт 1-1,5 (1,5-2) км по фро-

нту і до 1 (1,5) км в глибину, а взвод – до 400 м по фронту і до 300 

м в глибину. 

Механізований батальйон оборонний бій будує в межах однієї 

позиції, основу якої складають опорні пункти рот, підготовлені для 

кругової оборони.  
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Побудова оборони батальйону включає:  
➢ бойовий порядок батальйону;  

➢ систему опорних пунктів і вогневих позицій; 

➢ систему вогню; 

➢ систему інженерних загороджень. 

Бойовий порядок батальйону складається з бойових порядків 

рот з засобами посилення, резерву і вогневих засобів, що залиша-

ються в безпосередньому підпорядкуванні командира батальйону. 

Він може бути в один або в два ешелони. Якщо побудова батальйо-

ну в один ешелон то виділяється резерв у складі посиленого взводу. 

Деякі підрозділи можуть залишатися у безпосередньому підпоряд-

куванні командира батальйону. Одно ешелонна побудова застосо-

вується при недостатній кількості та якості сил і засобів, на важко-

доступній для дій противника місцевості, при обороні в другому 

ешелоні. 

Друга траншея обладнується на відстані 300-600м від першої, з 

тим щоб підрозділи могли здійснювати вогневу підтримку один од-

ного. Третя траншея обладнується на відстані 600-1000м з таким 

розрахунком щоб простір між першою і другою та між другою і 

третьою траншеями знаходився під вогневим впливом підрозділу, 

який займає третю траншею. Ходи сполучення відриваються з роз-

рахунку не менше ніж один на взвод. 

Система вогню батальйону ( роти) включає: 
➢ Ділянки ЗосВ і рубежі ЗагВ артилерії і мінометів , що підготов-

лені на підступах до оборони, перед переднім краєм, на флан-

гах, в проміжках між РОП і в глибині району оборони; 

➢ Зони вогню протитанкових засобів і суцільного багатошарового 

вогню всіх видів зброї перед переднім краєм, в проміжках, на 

флангах і в глибині району оборони для ураження ББМ против-

ника; 

➢ Підготовлений маневр вогнем з метою його зосередження в ко-

роткі терміни на будь-якому напрямку або ділянці 

Система вогню вважається підготовленою коли вогневі засоби 

зайняли позиції, підготовлені дані для стрільби, налагоджене уп-

равління та створена необхідна кількість боєприпасів. 

  Система інженерних загороджень включає: мінні поля, групи 

мін, вузли загороджень, завали та інші перешкоди, які підготовлені 
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до зруйнування , заміновані об’єкти. Вони готуються перед позиці-

єю бойової охорони, переднім краєм, у проміжках , на флангах, а 

також на всю глибину БРО. Система інженерних загороджень бу-

дується відповідно задуму бою, у сполученні з системою вогню, 

маскуванням, імітацією, природними перешкодами та з урахуван-

ням маневру своїх підрозділів, сусідів та старшого командира. Ос-

нову системи загороджень складають мінно-вибухові загороджен-

ня. 

  Бойове забезпечення в оборонному бою включає в себе розвід-

ку, охорону, захист від ЗМУ, РЕБ, маскування, інженерне та хіміч-

не забезпечення. 

2. ПІДГОТОВКА ОБОРОНИ. 

Підготовка бою містить комплекс заходів, що проводить коман-

дир батальйону в інтересах успішного виконання завдань, що пос-

тавили. 

Підготовка оборони включає:  
➢ організацію бою;  

➢ підготовку батальйону роти до виконання бойового завдання;  

➢ зайняття оборони; 

➢ створення бойового порядку та системи вогню;  

➢ інженерне обладнання району оборони;  

➢ організацію та проведення виховної роботи. 

Тривалість та порядок роботи командира батальйону щодо ор-

ганізації бою в обороні залежить від умов переходу до оборони, за-

вдання, що отримане, віддалення противника та характеру його дій, 

типу і стану місцевості та наявності часу. 

Якщо перехід до оборони здійснюється в умовах відсутності зі-

ткнення з противником, командир батальйону приймає рішення, 

доводить його до командирів підрозділів, своїх заступників, прово-

дить рекогносцировку, віддає бойовий наказ, організує взаємодію 

та систему вогню, всебічне забезпечення бою та управління. Потім 

виводить батальйон в указаний район оборони та організує його 

інженерне обладнання. 

При переході до оборони в умовах безпосереднього зіткнення з 

противником організація її буде складнішою. 
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Одержавши завдання на перехід до оборони в умовах безпосе-

реднього зіткнення з противником, командир батальйону з'ясовує 

його, організує захоплення і закріплення вказаного (вигідного) ру-

бежу. Завдання щодо захоплення і закріплення рубежу доводиться 

до підрозділів короткими бойовими розпорядженнями, які переда-

ють по технічним засобах зв'язку. З виходом на указаний рубіж і в 

інтересах його закріплення командир батальйону організує систему 

вогню, особливо протитанкового, забезпечення флангів і проміж-

ків, розвідку та захист підрозділів від зброї масового ураження. 

В ході закріплення рубежу командир батальйону приймає рі-

шення на оборонний бій, ставить завдання підрозділам, організує 

взаємодію та систему вогню, управління, захист від зброї масового 

ураження та високоточної зброї противника, дає вказівки з голов-

них питань всебічного забезпечення бою, організує інженерне об-

ладнання опорного району оборони. Далі, як тільки дозволить об-

становка, він проводить рекогносцировку, в ході якої уточнює за-

вдання підрозділам і порядок взаємодії. 

Прийняття рішення є головною складовою частиною організації 

бою, тому що всі подальші організаційні заходи проводять на осно-

ві та згідно з рішенням, яке прийняте. 

Рішення приймається командиром батальйону одноосібно на 

основі з'ясування завдання та оцінки обстановки. 

2.1. ЗМІСТ РОБОТИ КОМАНДИРА БАТАЛЬЙОНУ 

ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБОРОНИ. 

При з'ясуванні отриманого завдання командир батальйону по-

винний зрозуміти: 

1. Ціль майбутніх дій. 

2. Задум старшого командира (особливо способи розгрому про-

тивника). 

3. Завдання, місце в бойовому порядку і роль батальйону в бою. 

4. Завдання сусідів і порядок організації взаємодії з ними. 

5. Час готовності до виконання завдання.  

 

У висновках із усвідомлення завдання при організації оборони  

командир батальйону визначає: 

1. В якому напрямку зосередити основні зусилля в обороні. 
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2. Шикування бойового порядку батальйону. 

3. Скільки часу залишається на організацію бою. 

4. Що треба зробити для найшвидшої підготовки підрозділів до 

виконання отриманого завдання?  

 

При оцінці обстановки командир батальйону зобов'язаний ви-

вчити: 

1. Склад, положення, стан, ступінь захищеності, можливі шляхи 

висування та рубежі розгортання, систему вогню і загороджень, си-

льні і слабкі сторони противника і можливий характер його дій. 

2. Склад, положення, морально-психологічний стан, можливос-

ті, захищеність і забезпеченість своїх підрозділів. 

3. Склад, положення, характер дій сусідів і умови взаємодії з 

ними. 

4. Характер місцевості і її вплив на дії підрозділів, а також най-

більш можливі напрямки дій низьколітних літаків і вертольотів 

противника. 

5. Радіаційну, хімічну і біологічну обстановку. 

 

При оцінці противника командир батальйону з’ясовує і визна-

чає: 

склад, стан і положення противника діючого перед фронтом 

оборони батальйону безпосередньо і на флангах або створене угру-

пування сил і засобів для наступу; 

наявність систем високоточної зброї, резервів і аеромобільних 

військ в глибині; 

коли, якими силами і яким способом противник може перейти в 

наступ; 

вірогідні напрямки головного і допоміжного ударів, а також 

можливий характер дій повітряного противника.  

 

У висновках із оцінки противника командир батальйону уточ-

нює напрямок зосередження основних зусиль батальйону, вказане 

старшим начальником, і намічає: 

1. Об’єкти ураження або райони поразки при підході противни-

ка до оборони, на рубежах розгортання і переході в атаку, в яких 

вигідно завдати вогневої поразки противнику. 
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2. Необхідну побудову бойового порядку і прикриття його засо-

бами протиповітряної оборони. 

3. Можливі райони вклинення противника і напрямки контратак 

другого ешелону.  

4. Заходи по розвідці, захисту від зброї масового ураження і ра-

діоелектронної боротьби. 

 

Оцінка своїх військ включає: 

1. Уточнення положення, складу, стану, забезпеченості і захи-

щеності штатних і доданих підрозділів. 

2. Визначення їх бойових можливостей для вирішення майбут-

ніх завдань. 

3. Встановлення, якою мірою вони дозволяють створити опти-

мальний бойовий порядок з якнайменшою витратою часу. 

 

 

При оцінці положення, складу і стану підрозділів уточнюються: 

1. Їх укомплектованість, ступінь радіоактивного опромінювання 

особового складу, його моральний і психологічний стан. 

2. Особисті якості і досвід командирів підрозділів. 

3. Технічний стан озброєння і техніки. 

 

З урахуванням цього, а також положення підрозділів визнача-

ється: 

1. Які роти потрібно мати на напрямку головного удару против-

ника, які – на іншому напрямку, які - в другому ешелоні (резерві). 

2. Коли і яке необхідно провести перегрупування. 

 

Під час вивчення забезпеченості підрозділів уточнюються: 

1. Наявність у них боєприпасів, пального продовольства і інже-

нерних засобів. 

2. Місцезнаходження підрозділу тилу і стан запасів. 

 

При визначенні бойових можливостей своїх військ уточнюються: 

1. В першу чергу можливості по вогневої поразки противника. 

2. Визначаються можливості ремонтного підрозділу і можливос-

ті щодо евакуації. 
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Оцінюючи положення, стан і характер дій доданих підрозділів 

командир батальйону одночасно намічає: 
➢ можливий їх розподіл для створення елементів бойового поряд-

ку; 

➢  розподіл їх для посилення підрозділів; 

➢  порядок організації протиповітряної оборони; 

➢ терміни і послідовність інженерних робіт, порядок створення 

системи загороджень. 

У висновках із оцінки своїх військ командир батальйону намі-

чає: 

1. Шикування бойового порядку, порядок використання зброї 

для знищення противника. 

2. Розподіл сил і засобів. 

3. Бойові завдання підрозділів. 

4. Заходи щодо організації системи вогню і протиповітряної 

оборони, порядок проведення маневру силами і засобами. 

5. Місця розташування підрозділів технічного і тилового забез-

печення, розміри і терміни поповнення матеріальних засобів і осно-

вні заходи щодо всебічного забезпечення підрозділів в обороні. 

 

Оцінюючи сусідів, командир батальйону вивчає: положення, ха-

рактер дій і завдання підрозділів, діючих праворуч, ліворуч і перед 

фронтом батальйону, а також підрозділів другого ешелону (резер-

ву) і умови взаємодії з ними. 
 

У висновках із оцінки сусідів командир батальйону встановлює: 

1. Ступінь впливу їх дій на виконання бойового завдання бата-

льйону, свої обов’язки по відношенню до них. 

2. Визначає заходи щодо забезпечення флангів, проміжків. 

3. Намічає порядок взаємодії з сусідами по розгрому противника 

який вклинився в оборону.  

 

Зміст оцінки місцевості при організації оборони. 

Вивчаючи місцевість в районі оборони, командир батальйону 

уточнює і вивчає: 

Накреслення переднього краю оборони.  
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2. Напрямок зосередження основних зусиль і райони місцевості, 

від утримання яких залежить стійкість оборони. 

3. Можливі райони, по яких противник буде наносить удари ви-

сокоточною зброєю, а також найбільш імовірні райони висадки йо-

го повітряних десантів. 

4. Райони в яких необхідно завдати поразки противнику у разі 

його вклинення в оборону. 

5. Маскувальні властивості місцевості і наявність природних 

укриттів для скритого розміщення бойового порядку. 

Зміст висновків з оцінки місцевості при організації оборони. 

1. Опорні пункти рот , а також накреслення позицій, у тому чис-

лі відсічних. 

2. Райони відсічних позицій артилерії. 

3. Позиційні райони підрозділів протиповітряної оборони. 

4. Напрямки контратак, рубежі розгортання на кожному напря-

мку і шляхи висування до них. 

5. Вогневі рубежі танкових і механізованих підрозділів на БМП, 

що входять до складу другого ешелону. 

6. Рубежі розгортання протитанкового резерву. 

7. Місце для пункту управління. 

8. Райони розміщення підрозділів технічного забезпечення і ти-

лу, шляхи підвезення і евакуації. 

9. Характер і порядок інженерного обладнання району оборони. 

10. Місця влаштування інженерних загород. 

11. Запасні і хибні райони і позиції. 

 

Оцінюючи РХБ обстановку командир батальйону спочатку ви-

вчає: 
➢ масштаби і характер зараження місцевості і підрозділів; 

➢ можливий час і способи їхнього зараження противником; 

➢ границі зон зараження і напрямки поширення зараженого повіт-

ря; 

➢ які підрозділи можуть опинитися в зонах зараження після під-

риву противником АЕС або сховищ з хімічними отруйними ре-

човинами; 

➢ найбільш доступні напрямки для дій підрозділів у районах за-

раження, можливі шляхи їхнього обходу. 
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Потім командир оцінює характер впливу РХБ обстановки на 

підрозділи (можливий ступень поразки особового складу і зара-

ження бойової техніки, озброєння, матеріальних засобів і джерел 

води), а також можливі втрати особового складу і вплив зараження 

на боєздатність підрозділів. 

У висновках із з оцінки РХБ обстановки командир батальйону 

визначає: 
➢ завдання радіаційної, хімічної і бактеріологічної (біологічної) 

розвідки, найбільш доцільні напрямки і способи дій підрозділі 

на зараженій місцевості; 

➢ місця розташування елементів бойового порядку з урахуванням 

сформованої обстановки;  

➢ основні заходи щодо захисту особового складу, бойової і іншої 

техніки і підтримання боєздатності підрозділів. 

Оцінка стану погоди, пори року і часу доби. 

Стан погоди, пора року і час доби враховуються при оцінки об-

становки з погляду їх впливу на застосування зброї і бойової техні-

ки, а також використання підрозділами вказаних умов для дій в ході 

бою. 

Стан погоди на час підготовки і ведення оборони командир ба-

тальйону враховує їх з позиції того, як вони можуть вплинути на 

вибір противником способу переходу до наступу, напрямку голов-

ного удару, рубежів розгортання, як краще побудувати бойовий по-

рядок батальйону, район оборони, вибрати оптимальні способи дій 

підрозділів. 

На основі проведеної роботи з усвідомлення завдання, оцінки 

обстановки і розрахунків командир батальйону одноосібно приймає 

рішення. 

У рішенні він визначає: 
➢ задум бою; 

➢ бойові завдання підрозділам; 

➢ основні питання взаємодії; 

➢ організацію управління. 

Додатково можуть визначатися: 
➢ завдання по видам забезпечення;  

➢ завдання з виховної роботи. 

Рішення оформляється на карті командира батальйону. 
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Основу рішення складає задум бою. 

У задумі бою на оборону командир батальйону визначає: 

1. Напрямок зосередження основних зусиль і райони місцевості, 

від утримання яких залежить стійкість оборони. 

2. Способи відбиття наступу і знищення противника, що вкли-

нився в оборону (якого противника, де, у якій послідовності і як ро-

згромити з визначенням порядку вогневого ураження і заходів що-

до введення його в оману). 

3. Бойовий порядок і систему опорних пунктів і вогневих пози-

цій.  
 

Прийняте рішення командир батальйону оформлює на своїй ро-

бочій карті. 
 

Рекогносцировка проводиться командиром батальйону з метою 

вивчення місцевості та противника, а також для уточнення на міс-

цевості рішення, прийнятого по карті й доведення бойових завдань 

підрозділам. До участі в рекогносцировці залучаються командири 

рот, а також командири приданих та підтримуючих підрозділів. Пе-

ред виїздом на рекогносцировку необхідно ознайомити всіх коман-

дирів з порядком її проведення, визначити форму одягу, указати 

маршрут руху, робочі точки, час роботи на них і питання, що відп-

рацьовуються, засоби й порядок руху, а також заходи з охорони та 

досягнення секретності роботи. 

Робота командира батальйону на місцевості починається з оріє-

нтуванням.  

При проведенні рекогносцировки командир батальйону вивчає 

місцевість, указує орієнтири та уточнює:  
➢ положення, можливі шляхи висування (вихідні райони) та ру-

бежі розгортання противника, можливі танконебезпечні напря-

мки;  

➢ контур, обрис переднього краю, опорний пункт (район оборо-

ни), розмежувальні лінії та завдання батальйону; 

➢ напрямок зосередження головних зусиль і райони місцевості, 

від утримання яких залежить стійкість оборони;  

➢ зображення траншей та ходів сполучення, ротні опорні пункти, 

позицію бойової охорони, місця влаштування вогневих засад і 

район розташування бронегрупи, коли вона створюється;  
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➢ позиції приданого танкового механізованого підрозділу та ін-

ших засобів підсилення;  

➢ смуги вогню рот та дільниці зосередження вогню;  

➢ головні та запасні (тимчасові) позиції штатної та доданої арти-

лерії;  

➢ вогневі позиції та смуги вогню (сектори обстрілу), дільниці зо-

середженого та рубежі загороджувального вогню підрозділів 

(вогневих засобів), які призначаються для забезпечення флангів 

та стиків із сусідами й проміжків між ротами;  

➢ основні, запасні (тимчасові), стартові (вогневі) позиції зенітного 

підрозділу й шляхи його маневру;  

➢ напрямки й рубежі розгортання для контратак; вогневі рубе-

жі для танкової роти та механізованої роти на БМП, які зна-

ходяться в другому ешелоні (резерві), а також для бронегру-

пи;  

➢ черговість і строки інженерного обладнання, місця влаштування 

мінно-вибухових та інших загороджень й проходи, які залиша-

ються в них, місця фальшивих опорних пунктів, позицій і тра-

ншей;  

➢ заходи для захисту від зброї масового ураження та високото-

чної зброї противника, забезпечення стиків та флангів, зни-

щення повітряних десантів, диверсійно-розвідувальних груп, 

дій підрозділів уночі та в інших умовах обмеженої видимос-

ті; 

➢ місця командно-спостережного пункту та розташування підроз-

ділів технічного забезпечення й тилу, а також автомобілів ме-

ханізованих підрозділів. 

Командир батальйону в залежності від наявності часу може 

проводити рекогносцировку послідовно в усіх опорних пунктах або 

в тих, які розташовані в райони зосередження основних зусиль ба-

тальйону. На іншому напрямку в цьому випадку він може доручити 

провести рекогносцировку начальнику штабу. 

 

Бойові завдання командир батальйону ставить усним бойовим 

наказом, а також бойовими розпорядженнями. Способи постановки 

завдань залежать від умов переходу до оборони. 

Командир батальйону в бойовому наказі вказує:  

в 1 пункті - короткі висновки із оцінки противника;  
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в 2-му пункті - об'єкти і цілі , які уражаються засобами старшого 

начальника на напрямку дій батальйону, а також завдання сусідів та 

розмежувальної лінії з ним;  

в 3-му пункті бойове завдання командир батальйону та задум 

бою;  

в 4-му пункті після слова «наказую» ставить бойове завдання; 
➢ ротам першого ешелону - засоби підсилення; опорні пункти та 

напрямки зосередження основних зусиль; завдання щодо від-

биття наступу та знищення противника, який вклинився в обо-

рону; кількість траншей та їх зображення; смуги вогню, додат-

кові сектори обстрілу й дільниці зосередженого вогню; якими 

силами та засобами забезпечити фланги, стики, проміжки і хто 

несе відповідальність за них; хто підтримує; аналогічним чином 

- решті елементів бойового порядку 

➢  в 5-му пункті - витрати ракет і боєприпасів на виконання бойо-

вого завдання. 

➢ у 6-му пункті - крім часу готовності до виконання завдання, 

вказуються також час, коли треба зайняти оборону, готовність 

системи вогню та інженерних загороджень, черговість та строки 

виконання заходів з маскування та інженерного обладнання 

району оборони. 

➢ у 7-му пункті - місце КСП та заступників; 

➢ у 8-му пункті - об'єкти, позначені знаками чергового хреста і пі-

вмісяця, цивільної оборони, культурні цінності, устаткування, 

споруди, які не мають небезпечних сил; порядок супроводжен-

ня військовополонених на пункти їх збору, вказані старшим на-

чальникам. 
 

При переході до оборони в умовах безпосереднього зіткнення з 

противником не можна зібрати разом всіх командирів. Бойові за-

вдання в цьому випадку доводяться за допомогою бойових розпо-

ряджень , як правило, по дротах або по радіо. 

В бойовому розпорядженні командир батальйону вказує:  
➢ короткі висновки з оцінки противника;  

➢ об'єкти, які уражаються в інтересах роти засобами старшого ко-

мандира;  

➢ бойове завдання роті та час готовності системи вогню; 

➢ якщо необхідно, в бойовому розпорядженні можуть указуватися 

завдання сусідів та інші дані.  
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Взаємодію командир батальйону організує за завданнями, мож-

ливими напрямками наступу противника та варіантами дій підроз-

ділів. Взаємодія в обороні організується методом указівок або ме-

тодом доповідей командирів підпорядкованих підрозділів з послі-

довним відпрацюванням дій своїх підрозділів за завданнями, часом, 

місцем та розиграшем основних тактичних епізодів щодо можливих 

варіантів дій. В умовах надто обмеженого часу взаємодія організу-

ється методом вказівок. 

Завданнями, за якими організується взаємодія в обороні є : 
➢ ураження противника під час його висування до переднього 

краю оборони, розгортання та переходу до атаки; 

➢ розгром противника, який уклинився в оборону. Організовуючи 

взаємодію, командир батальйону узгоджує дії взводів між со-

бою, з діями бронегрупи, вогневих засад, підрозділів артилерії, 

інших вогневих засобів і сусідів по знищенню противника.  

При організації взаємодії командир батальйону повинен: 
➢ уточнити вогневі завдання артилерійським, гранатометному та 

протитанковому підрозділам; 

➢ визначити рубежі відкриття вогню з танків, бойових машин пі-

хоти, протитанкових керованих ракетних комплексів та інших 

протитанкових засобів по противнику, а також дільниці зосере-

дженого вогню рот на найбільш важливих напрямках та поря-

док його ведення; 

➢ узгодити дії підрозділів, які обороняють передову позицію (по-

зицію бойової охорони), з діями рот першого ешелону, підроз-

ділів приданої та підтримуючої артилерії щодо утримання пе-

редової позиції (позиції бойової охорони) та порядок відходу 

підрозділів , які її обороняють; 

➢ узгодити дії рот першого та другого ешелонів з діями бронегрупи, 

артилерійських, гранатометного та протитанкового підрозділів, 

приданого інженерно-саперного підрозділу, а також підрозділів 

(вогневих засобів, які діють у вогневих засобів, які кочують щодо 

відбиття атак танків і піхоти противника, відсічення піхоти від та-

нків, знищення противника перед переднім краєм, на флангах, у 

проміжках і на стиках із сусідів, при вклиненні його в оборону і 

щодо боротьби із повітряними десантами противника; 

➢ вказати порядок відкриття і ведення вогню по літаках та верто-

льотах противника зенітними та механізованими (танковими) 
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підрозділами, способи та сигнали розпізнавання своїх літаків, а 

також показу свого розташування; узгодити порядок дії авіана-

відників та постів (пунктів) показу; 

➢ визначити кому, які і де мати чергові засоби, а також порядок 

знищення розвідки противника; 

➢ повідомити сигнали оповіщення, управлінні та взаємодії. 

При організації взаємодії командир батальйону особливу увагу 

приділяє:  
➢ заходам щодо введення противника в оману;  

➢ маневру силами та засобами з метою вчасного підсилення обо-

рони на загрозливих напрямках;  

➢ порядку визначення шляхів маневру, проходів у загородженнях 

та переходів крізь перепони;  

➢ визначення способів дії підрозділів у випадку використання про-

тивником зброї масового ураження та заходів щодо маскування. 

При узгодженні питань взаємодії з командиром сусіднього бата-

льйону взаємно уточнюються:  
➢ бойові завдання батальйонів;  

➢ розмежувальні лінії;  

➢ завдання флангових підрозділів;  

➢ система вогню на флангах та в проміжках;  

➢ місця установлення мінно-вибухових загороджень;  

➢ порядок дій підрозділів у випадку вклинення противника в про-

міжок між батальйонами;  

➢ розташування роти другого ешелону, вогневі рубежі та напрями 

контратак;  

➢ місця розташування командно-спостережних пунктів;  

➢ порядок взаємо інформації та надання допомоги; радіодані (при 

належності до різних частин). 

Командир батальйону другого ешелону, крім того, уточнює по-

рядок взаємодії з батальйонами першого ешелону; визначає поря-

док дій для закриття виломів, які утворилися внаслідок вогневих 

(ядерних) ударів противника і готують контратаки у вказаних йому 

напрямках. Командир танкового батальйону та командир механізо-

ваного батальйону на бойових машинах піхоти підготовлюють вог-

неві рубежі і встановлюють порядок їх зайняття в ході бою. 

Систему вогню командир батальйону організує під час рекогно-

сцировки, а також при постановці завдань підрозділам і організації 
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взаємодії. Якщо батальйон переходить до оборони в умовах безпо-

середнього зіткнення з противником, система вогню організується 

при постановці завдань ротам щодо закріплення вигідного чи дося-

гнутого рубежу.  

Організовуючи систему вогню, командир батальйону визначає 

завдання артилерійським, танковим та механізованим підрозділам 

щодо ураження противника на підступах до оборони, при розгор-

танні та переході до атаки, під час бою за позицію бойової охорони, 

за утримання району оборони та при нанесенні контратак. На най-

більш імовірних напрямках наступу противника командир баталь-

йону особисто вказує на місцевості вогневі позиції танків бойових 

машин піхоти (бронетранспортерів), протитанкових керованих ра-

кетних комплексів, гранатометів та їхні сектори обстрілу, а також 

дає вказівки щодо організації вогню із стрілецької зброї. 

Безпосередньо перед переднім краєм підготовляється зона су-

цільного багатошарового вогню, глибина - до 400м, така зона ство-

рюється і на найважливіших ділянках перед третьою траншеєю. 

Мертві простори, що не прострілюються вогнем гармат прямою 

наводкою та із стрілецької зброї, мають уражатися вогнем артилерії 

і мінометів із закритих вогневих позицій. 

При організації всебічного забезпечення бою командир роти 

(батальйону) дає вказівки щодо основних видів бойового забезпе-

чення, технічного і тилового забезпечення. 

При організації управління в обороні, командир батальйону ви-

значає місце та час розгортання командно-спостережних пунктів 

батальйону, рот і приданих підрозділів; порядок їх переміщення; 

порядок підтримання зв'язку та радіообміну; способи і терміни по-

дання донесень, ступінь їх інженерного обладнання і порядок охо-

рони. 

Після закінчення роботи на місцевості командир батальйону ро-

зробляє схему району оборони батальйону. 

Схема району оборони батальйону є для командира планом ве-

дення оборонного бою. 

Підготовка батальйону до виконання бойового завдання включає: 
➢ доукомплектування підрозділів особовим складом; 

➢ створення установлених запасів ракет, боєприпасів, пального та 

інших матеріальних засобів; 
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➢ підготовку озброєння та бойового техніки до бойового викорис-

тання; 

➢ безпосередню підготовку командирів та особового складу до 

виконання бойового завдання; 

➢ проведення тактичних занять (навчань) з підрозділами стосовно 

характеру наступного бою;  

➢ проведення виховної роботи з особовим складом. 

Зайняття оборони батальйон здійснює з урахуванням умов пере-

ходу до неї, тобто конкретної обстановки, яка склалася, і завершує 

в установлений командиром термін. 

При переході до оборони в умовах відсутності безпосереднього 

зіткнення з противником висування і зайняття оборони здійснюєть-

ся приховано, в короткий термін і під прикриттям виділених для ці-

єї мети підрозділів. При цьому підрозділи займають указані їм опо-

рні пункти, підготовлюють систему вогню і здійснюють інженерне 

обладнання району оборони. 

При переході до оборонного бою в умовах безпосереднього зіт-

кнення з противником особлива увага приділяється створенню згі-

дно з рішенням командира батальйону в найкоротші терміни бойо-

вого порядку, системи вогню та інженерних загороджень в першу 

чергу на можливому напрямку наступу головних сил противника, а 

також маскуванню; фортифікаційному обладнанню зайнятого рай-

ону оборони. 

У всіх випадках при переході до оборонного бою батальйон має 

бути постійно готовим до відбиття раптового нападу противника, 

ударів його літаків, вертольотів, розвідувально-вогневих комплек-

сів, розгрому повітряних (морських) десантів, аеромобільних та ди-

версійно-розвідувальних груп. 

 

Інженерне обладнання району оборони починається негайно пі-

сля визначення позицій підрозділам і вогневим засобам та організа-

ції системи вогню. У деяких випадках воно може починатися до за-

йняття оборони, у повному обсязі звичайно проводиться із зайнят-

тям підрозділами опорних пунктів і продовжується безперервно 

упродовж всього оборонного бою. Воно здійснюється одночасно на 

всю глибину оборони в послідовності, яка забезпечує постійну го-

товність підрозділів до відбиття наступу противника і захисту від 
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усіх засобів ураження і проводиться приховано з повною напругою 

сил і максимальним використанням засобів механізації, збірних 

фортифікаційних споруд, конструкцій і місцевих будівельних мате-

ріалів. 

При переході до оборони в умовах безпосереднього зіткнення з 

противником інженерні загородження встановлюються в першу 

чергу перед переднім краєм на найбільш важливому напрямі Інже-

нерне обладнання опорних пунктів, позицій (районів оборони) 

здійснюється усіма підрозділами. Придані підрозділи інженерних 

військ виконують найбільш складні завдання. Маскування району 

оборони здійснюється безперервно з початку його інженерного об-

ладнання. 

Обсяг виконуваних завдань щодо інженерного обладнання за-

лежить від умов переходу до оборони, місцевості та наявності часу. 

Виходячи з досвіду проведення останніх навчань, інженерне облад-

нання району оборони здійснюється: першої черги - із засобами ме-

ханізації - протягом доби, без засобів механізації - до 2 діб; другої 

черги - із засобами механізації - до 3 діб, без засобів механізації - 4 

діб. В подальшому необхідно ще 2-3 доби, щоб виконати усі за-

вдання інженерного обладнання в повному обсязі. 

Практична робота командира батальйону у підлеглих підрозді-

лах починається одразу після завершення організації бою. Вона 

проводиться з метою вчасної та повної підготовки підрозділів до 

ведення оборонного бою. Крім звичайних питань, вона охоплює 

перевірку своєчасності і правильності зайняття підрозділами опор-

них пунктів та позицій готовності системи вогню та зброї до веден-

ня вогню, особливо вночі та в інших умовах обмеженої видимості, 

знання особовим складом своїх завдань та порядку підтримання 

взаємодії в ході бою; перевірку стану і ступеня готовності інженер-

них загороджень та фортифікаційного обладнання опорних пунктів 

і позицій підрозділів, готовності другого ешелону (резерву, броне-

групи) до маневру на вогневі рубежі та вказані напрямки, виконан-

ня заходів щодо всебічного забезпечення бою та управління, зай-

няття позиції бойовою охороною і готовності її до виконання бойо-

вого завдання. 

При організації оборони штабом батальйону розробляються такі 

документи: 
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➢ попереднє бойове розпорядження; 

➢ розрахунок часу; 

➢ план підготовки підрозділів батальйону до оборони; 

➢ план зв`язку; 

➢ розрахунок основних робіт з інженерного обладнання району 

оборони батальйону; 

➢ заявка на матеріальне забезпечення; 

➢ схема району оборони батальйону; 

➢ бойовий наказ; 

➢ вказівки чи розпорядження щодо технічного і тилового забезпе-

чення; 

➢ донесення про бойовий та кількісний склад, про дози радіоакти-

вного опромінення особового складу, щодо тилового забезпе-

чення.  

Під час оборонного бою розробляються бойові донесення та бо-

йові розпорядження підлеглим і приданим підрозділам. 

3. ВЕДЕННЯ ОБОРОНИ. 

Оборонний бій батальйону починається з вогневого нападу про-

тивника, під час якого особовий склад займає захисні споруди. Екі-

пажі танків і БМП (БТР) покидають свої місця і ховаються в перек-

ритих щілинах або в інших небезпечних місцях На позиціях і спос-

тережних пунктах залишаються чергові спостерігачі.  

Чергові стрільці-зенітники батальйону і особовий склад вогне-

вих засобів, призначених для боротьби з повітряним противником, 

знаходиться в постійній готовності для відкриття вогню по літаках, 

вертольотах і інших повітряних цілях. Решта підрозділів, підтри-

муючи постійну готовність до відбиття атак противника, удоскона-

лює інженерне обладнання позицій, проводять заняття з бойової 

підготовки, обслуговує озброєння і техніку. 

Особовий склад, який відпочиває, розташовується в укриттях 

(бліндажах) поблизу траншей і вогневих засобів в готовності зайня-

ти свої місця по бойовому розрахунку. 

Командир батальйону на підставі особистого спостереження і 

даних розвідки повинен своєчасно встановити підготовку против-

ника до наступу, початок його висування і розгортання, доповісти 

про це старшому командиру, уточнити завдання підлеглим підроз-
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ділам і артилерії, яка придана, привести їх в повну готовність до 

відбиття противника. 

Дрібні групи і розвідувальні підрозділи противника знищуються 

раптовим вогнем бойової охорони. Командир батальйону управляє 

боєм бойової охорони, підтримує її вогнем мінометної (артилерій-

ської) батареї батальйону, приданої і підтримуючої артилерії з тим-

часових вогневих позицій. Для управління боєм за утримання пози-

ції бойової охорони командир батальйону висуває свій командно-

спостережний пункт вперед і розміщує його в одному з опорних 

пунктів управління рот першого ешелону. 

Крупні сили противника при підході до позиції бойової охорони 

вражаються вогнем штатних засобів взводу, а також вогневими за-

собами, які виділені від механізованих (танкових) рот, діючих на 

передньому краї оборони. 

Бойова охорона у взаємодії з призначеними вогневими засобами 

уражає головним чином танки та інші броньовані машини против-

ника перед фронтом оборони. Виділені танки, протитанкові засоби, 

міномети і підтримуюча артилерія батальйону, а також чергові вог-

неві засоби старшого командира уражають танки і піхоту против-

ника, яка намагається обійти бойову охорону і вийти їй у фланг і 

тил. Частина виділених вогневих засобів може діяти як вогневі за-

сади, для цього їм призначаються позиції на флангах бойової охо-

рони, найбільш вигідні для раптового ураження противника. Коли 

противник розгорне свої основні сили і засоби перед фронтом обо-

рони батальйону, командир батальйону за дозволом командира 

бригади віддає наказ командиру бойової охорони на відхід. Відхід 

взводу прикривається вогнем артилерії, а також вогневими засоба-

ми рот першого ешелону. Він здійснюється перекочуванням з вико-

ристанням складин місцевості, загороджень, під прикриттям аеро-

золів або димів. Взвод, який відійшов займає позиції в своєму рот-

ному опорному пункті, або виводиться у резерв батальйону. 

До початку наступу головних сил противник може проводити 

розвідку боєм. Розвідка боєм і атака передових підрозділів против-

ника відбивається вогнем чергових вогневих засобів і тих підрозді-

лів, які на цих напрямках обороняються. Під час розвідки боєм або 

атаки передових підрозділів посилюється спостереження за проти-

вником. 
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В зоні досягнення вогневих засобів батальйону противник ура-

жається вогнем призначених для цього танків, БМП і ПТКР у взає-

модії з приданою і підтримуючою артилерією. В першу чергу зни-

щуються танки та інші броньовані цілі. З наближенням противника 

до переднього краю оборони батальйону він знищується вогнем 

всіх засобів. Після відбиття атаки і відходу бойової охорони вогневі 

засоби, які себе виявили, за вказівкою командира батальйону скри-

то міняють вогневі позиції. Проходи, які були пророблені против-

ником в наших загородженнях, негайно закриваються, за неможли-

вістю цього по них готується вогонь артилерії та інших засобів. 

З початком вогневої підготовки атаки противника особовий 

склад батальйону, за винятком командирів, спостерігачів і чергових 

вогневих засобів, укривається в щілинах, бліндажах, сховищах, 

БМП, танках, на дні окопів і траншей в готовності швидко зайняти 

свої місця на позиціях для відбиття атаки після закінчення вогневої 

підготовки. Всі командири пильно стежать за вогневою підготов-

кою і станом своїх підрозділів. Головне їхнє завдання в цей період 

визначити напрямок зосередження основних зусиль противника, 

своєчасно ставити завдання підрозділам артилерії і іншим вогневим 

засобам щодо ураження виявлених засобів артилерії, танків, інших 

броньованих машин і піхоти противника, які висуваються, або під-

готувалися для атаки. 

Для закриття виломів в обороні командир батальйону здійснює 

маневр другим ешелоном (резервом) і протитанковими засобами 

для зайняття вогневих рубежів, зосереджує вогонь артилерії, ПТКР, 

автоматичних гранатометів, приданих і підтримуючих вогневих за-

собів.  

Ліквідація наслідків ядерних ударів противника в підрозділах 

батальйону проводиться, як правило, силами особового складу, 

який уцілів. Якщо батальйон зазнав значних втрат, то для ліквідації 

наслідків можуть залучатися сили і засоби старшого командира.  

Всі заходи щодо ліквідації наслідків вогневого нападу мають 

бути спрямовані на швидке приведення підрозділів батальйону в 

готовність до відбиття атаки противника. 

З виходом танків, БМП (бронетранспортерів) противника в зону 

досяжності вогневих засобів батальйону вони уражаються зосере-

дженим і загороджувальним вогнем артилерії і мінометів. З підхо-
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дом противника до переднього краю в бій вступають інші вогневі 

засоби. 

Вогневі засади з підходом до них противника, який прорвався, 

за командою командира батальйону або самостійно раптово відкри-

вають вогонь, знищуючи в першу чергу танки та інші броньовані 

машини, примушують уцілілі танки і піхоту противника наступати 

в невигідному для цього напрямку або на заздалегідь підготовлені 

мінно-вибухові загородження.  

З переходом противника в атаку командир батальйону зосере-

джую вогонь всіх засобів по найбільш загрозливій частині перед-

нього краю оборони. Штатна і придана артилерія зосередженим во-

гнем і вогнем по окремих цілях, рухомим і нерухомим загороджу-

вальним вогнем завдає ураження противнику, руйнуючи його бойо-

ві порядки, створює вигідні умови для знищення його вогнем тан-

ків, БМП, ПТКР і гранатометами з максимальних дальностей стрі-

льби. У міру підходу противника до переднього краю вогонь арти-

лерії, танків та інших вогневих засобів доводиться до найвищого 

напруження, підрозділи, які обороняються, відсікають піхоту від 

танків. 

Якщо противник атакує на бойових машинах піхоти (бронетран-

спортерах), вогонь всіх протитанкових засобів батальйону зосере-

джується на знищенні його танків, БМП, БТР. 

Якщо атака здійснюється в пішому порядку, в першу чергу 

знищуються броньовані цілі противника, а його мотопіхота знищу-

ється у міру її підходу вогнем із стрілецької зброї. 

В період дій своєї авіації проти атакуючого противника артиле-

рія завдає ураження його засобам протиповітряної оборони, а пости 

і пункти позначення за командами (сигналами) командирів підроз-

ділів позначають свої війська. 

З виходом противника в зону суцільного багатошарового вогню 

противник знищується вогнем всіх засобів. 

В першу чергу знищуються танки з тралами і танки, які подола-

ли мінні поля. Піхоту противника на відстані 30-40 м від передньо-

го краю особовий склад закидає гранатами, а противника, якій уві-

рвався на передній край оборони, знищують вогнем впритул, грана-

тами і в рукопашному бою. 
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Щоб не допустити розповсюдження противника по ходах спо-

лучення і траншеях, в них швидко установлюється раніше підгото-

влені їжаки, рогатки та інші загородження. Танки, БМП (БТР), які 

входять до складу бронегрупи, під прикриттям аерозолів (димів) 

або, використовуючи потайні шляхи, можуть підійти і зайняти по-

зиції в своїх опорних пунктах. Під час бою велика увага приділя-

ється протиповітряній обороні. Зенітний підрозділ, а також механі-

зовані (танкові) підрозділи, не зайняті боєм з наземним противни-

ком, відбивають атаки літаків і вертольотів противника, які низько 

летять. 

Управління підрозділами командир батальйону здійснює з ко-

мандно-спостережного пункту. При цьому до початку вогневої під-

готовки управління здійснюється по телефону, а з початком - по 

радіо, за необхідністю рухомими засобами.  

Якщо противник вклинився в район оборони командир баталь-

йону повинен вогнем всіх засобів і бронегрупою зупинити його по-

дальше проникнення по фронту і в глибину, закріпити свої фланги 

на ділянці вклинення і придушити противника вогнем. Танки, які 

прорвалися, знищуються вогнем всіх протитанкових засобів, танків 

і БМП з займаних позицій. Артилерія веде вогонь прямою навод-

кою.  

Командир батальйону, крім того, може висунути до місця вкли-

нення танки (БМП) другого ешелону на вогневий рубіж, а протита-

нкові підрозділи на рубіж розгортання, підготовлені на цьому на-

прямку. 

Противник, який вклинився на стику з сусіднім батальйоном 

знищується у взаємодії з сусідом вогнем усіх засобів, а при сприят-

ливих умовах обстановки і рішучою контратакою. 

Якщо противник обійшов район оборони батальйон організує 

кругову оборону і продовжує утримувати займані позиції. Частина 

вогневих засобів переміщується на загрозливий напрямок. В сприя-

тливих умовах обстановки знищення противника, що вклинився, 

здійснюється контратакою другого ешелону. Контратака другим 

ешелоном (резервом) організується особисто командиром баталь-

йону і проводиться разом з другим ешелоном бригади, як правило, 

при вклиненні незначних сил противника . Вона ведеться до повно-

го ураження противника і відновлення оборони. В даному випадку 
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підрозділи першого ешелону вогнем всіх засобів наносять уражен-

ня противнику, що вклинився, та, стійко утримуючи вигідні ділян-

ки місцевості, забороняють просування противника в боки флангів.  

Рота другого ешелону батальйону вогнем всіх засобів завдає 

йому рішучі поразки та зупиняє його подальше просування. Стійко 

утримуючи підготовлені позиції, рота забезпечує висування і роз-

гортання для контратаки другого ешелону бригади (полку). З вихо-

дом його на рубіж контратаки вона у взаємодії з підрозділами дру-

гого ешелону бригади контратакує противника. 

Після відбиття атаки противника командир батальйону вживає 

заходів до швидкого відновлення, управління та порушення систе-

ми вогню, передусім протитанкового. Посилюється спостереження, 

евакуюються поранені та озброєння і техніка, що вийшла з ладу, 

поповнюються запаси боєприпасів. За необхідністю можуть відбу-

довуватися фортифікаційні споруди та інженерні загородження. 

Частина вогневих засобів може бути переміщена на запасні вогневі 

позиції. У той же час підрозділи готуються до відбиття повторних 

атак противника.  

Про результати бою командир батальйону доповідає старшому 

начальнику. Командир батальйону другого ешелону бригади пови-

нен завжди знати обстановку на фронті оборони бригади та мати 

постійний зв`язок з командирами батальйонів першого ешелону та 

з артилерією, що підтримує. 

Батальйон другого ешелону бригади у випадку прориву против-

ника в глибину оборони вогнем всіх засобів з займаної позиції, що 

займає, завдає йому рішучої поразки та зупиняє його просування. 

Танковий батальйон і механізований батальйон на БМП за необхід-

ністю висуваються на вогневий рубіж.  

Після відбиття атаки і знищення противника, що вклинився, ко-

мандир батальйону вживає заходів до швидкого відновлення сис-

теми вогню, поповнення запасів ракет і боєприпасів, відбудови 

зруйнованих фортифікаційних споруд та інженерних загороджень, 

організує відновлення озброєння і техніки, яка вийшла з ладу, під-

готовку до евакуації поранених і хворих. Про результати бою від 

доповідає старшому начальнику. 

Батальйон першого ешелону бригади підтримує контратаку дру-

гого ешелону вогнем або за наказом командира бригади батальйон 
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частиною сил приймає участь в контратаці, знищує противника, що 

вклинився і відновлює положення. 

З одержанням наказу на відхід батальйон здійснює вихід з бою. 

Перед відходом або під час його здійснення батальйон може резер-

вом і підрозділами, в першу чергу танковими, знятими з не атако-

ваних позицій, контратакувати противника з метою зупинити його 

просування на найбільш загрозливих напрямках. 

Під час здійснення маневру на наступний рубіж від батальйону ви-

діляється тильна, а за необхідністю і бокові похідні застави. Знищення 

противника похідні застави здійснюють вогнем з місця і з ходу, а та-

кож застосовуючи вогневі засади, крім того, широко використовують-

ся інженерні загородження. Повітряний десант противника на шляху 

маневру знищується або блокується з метою його обходу. 

Після виходу на наступний рубіж батальйон негайно займає 

оборону і проводить заходи щодо поновлення боєздатності. Бій на 

новому рубежі ведеться як і на попередньому. 

Відхід батальйону з передової позиції здійснюється за наказом ко-

мандира бригади і прикривається вогнем артилерії, загородженнями, а 

також діями танків і бронетранспортерів (БМП) з засад. Вміло манев-

руючи вогнем і підрозділами, використовуючи загородження, руйну-

вання і дими командир батальйону відводить підрозділи з передової 

позиції. При організації відходу командиром батальйону додатково 

визначаються напрямки відходу через передній край своєї оборони для 

кожного підрозділу установлюються сигнали розпізнавання, визнача-

ється порядок прикриття відходу батальйону вогнем артилерії і під-

розділами, які розміщені на передньому краї. 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА. 

Таким чином, оборона є найважливішим видом загальновійськового 

бою. Виходячи з нашої воєнної доктрини с початком воєнних дій наші 

Збройні Сили спочатку проводили на сході наступальні операції, але 

через переважаючі сили противника вимушені були перейти до оборо-

ни. Частини і підрозділи в різних умовах обстановки переходили до 

оборони та намагались ефективно вести її. Важливе значення для успі-

шного ведення оборонного бою має ретельна організація та всебічне 

забезпечення оборони, в тому числі і медичного забезпечення. Для цьо-

го офіцери медичної служби повинні глибоко знати основи оборони, 

порядок підготовки та ведення оборонного бою. 
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ЛЕКЦІЯ 

Тема № 7: “Механізований  
(танковий) батальйон в наступі”. 

ЗМІСТ. 

Вступ. 

1. Основи наступу. 

2. Підготовка наступу. 

3. Ведення наступу. 

 Заключна частина. 

ЛІТЕРАТУРА. 

1. Конституція України та Закони України про Збройні Сили. 

2. Указ Президента України № 555/2015 від 24 вересня 2015 року 

„ Воєнна доктрина України.”  

3. Державна програма розвитку Збройних Сил України на 2011-

2017 рр. 

4. Біла книга 2015. Оборонна політика України: М.О. України, 

Київ-2015. 

5. Корнієнко О.Г., Андрейко Я.Т., Слободянюк О.В., Ярошенко 

М.Б. Загальновійськова підготовка: Підручник. - Тернопіль: Укр-

медкнига, 2002.- с.538. 

6. Бойовий статут Сухопутних військ. Частина ІІ: Батальйон, ро-

та. - К.: воєнне видавництво України “Варта”, 1998.-с.288. 

7. Бойовий статут Сухопутних військ. Частина ІІІ: Взвод, відді-

лення, танк. - К.: воєнне видавництво України “Варта”, 1995.-с.240. 

ВСТУП. 

Даною темою на кафедрі оперативно-тактичної підготовки про-

довжується вивчення питань пов’язаних з основами, підготовкою та 

веденням загальновійськового бою в тому числі при проведенні 

АТО. На попередньому занятті були розглянуті питання оборонно-

го бою. Теорія і практика воєнного мистецтва розглядає також таку 

різновидність загальновійськового бою, як наступ. 

Історичний досвід свідчить, що наступ як форма воєнних дій, 

сформувався наприкінці 18 сторіччя. Причиною виникнення насту-

пальних боїв і операцій стало широке впровадження нарізного 

озброєння. Поява такої зброї забезпечувала більшу самостійність 
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авангардів, дала можливість здійснювати ураження противника до 

підходу його на рубежі розгортання, а також забезпечила більш 

широкий маневр головних сил сторін.  

Цим фактом підтверджується теза щодо розвитку воєнного мис-

тецтва під впливом технічних процесів, особливо під впливом ко-

рінних змін в зброї і техніці.  

Сучасний етап розвитку в технічній сфері характеризується поя-

вою нового та удосконалення існуючого озброєння, а це означає, 

що такий напрямок розвитку тактики, як розширення форм воєнних 

дій визначення способів ведення бою потребує ретельного вивчен-

ня. 

1. ОСНОВИ НАСТУПУ. 

Наступ проводиться з метою розгрому (знищення) противника і 

оволодіння важливими районами (рубежами, об'єктами) місцевості. 

Він полягає в ураженні противника усіма наявними засобами, рі-

шучій атаці, стрімкому просуванні військ в глибину його бойового 

порядку, знищенні і полоненні живої сили, захопленні озброєння, 

техніки і намічених районів (рубежів) місцевості. 

Розгром противника, який протистоїть, та оволодіння важливи-

ми районами (рубежами, об'єктами) дотягаються вмілим застосу-

ванням усіх засобів ураження, швидким використанням результатів 

ударів авіації і вогню артилерії, своєчасним нарощуванням зусиль в 

глибину, широким застосуванням охоплень, обходів і проведенням 

атак у фланг і в тил противнику. 

Наступ може вестися на противника, який обороняється, насту-

пає або відходить. 

Наступ на противника, який обороняється, здійснюється з по-

ложення безпосереднього зіткнення з ним або з ходу. Він, як пра-

вило, починається проривом оборони, який полягає у зломі її уда-

рами всіх видів зброї і рішучою атакою танкових і механізованих 

підрозділів на вузькій ділянці, у створенні пролому в обороні і по-

дальшому його розширенні в сторони флангів і в глибину. 

Батальйон прориває оборону противника, як правило, в складі бри-

гади . При наявності в обороні противника розривів, проміжків і відк-

ритих флангів наступ може починатися вогневим ураженням против-

ника і спільною атакою частиною сил з фронту і виділеними підрозді-
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лами з флангів і тилу через найбільш слабкі місця в обороні. У цьому 

випадку наступ починається на більш широкому фронті, ніж під час 

прориву оборони. 

Наступ на противника, який наступає, ведеться шляхом зустрічно-

го бою, а на того, що відходить — шляхом його переслідування. 

Наступ ведеться з повним напруженням сил, у високому темпі, бе-

зупинно вдень і вночі, в будь-яку погоду, при тісній взаємодії підроз-

ділів усіх родів військ і спеціальних військ. Підрозділи повинні вміло 

використовувати місцевість для маневру з метою швидкого виходу на 

фланги і в тил противнику, проведення рішучих атак, розчленування 

його бойового порядку і знищення по частинах. 

Механізований і танковий батальйон можуть наступати в пер-

шому ешелоні бригади, складати її другий ешелон або загальновій-

ськовий резерв, діяти як авангард, передовий (рейдовий, спеціаль-

ний, обхідний або розвідувальний) загін і морський десант. 

Механізована і танкова роти можуть наступати в першому еше-

лоні батальйону, складати його другий ешелон або резерв, діяти в 

головній похідній заставі, обхідному, спеціальному і розвідуваль-

ному загонах. 

Механізований батальйон (рота), крім того, може діяти як так-

тичний повітряний десант і складати основу штурмового загону 

(штурмової групи). 

Механізований батальйон танкового полку (танковий батальйон 

механізованої бригади) на початку наступу, як правило, додається 

танковим (механізованим) батальйонам першого ешелону. Під час 

розвитку наступу в глибині він може виконувати завдання само-

стійно або у взаємодії з іншими батальйонами у повному складі. 

Механізована рота, придана танковому батальйону, як правило, 

повзводне додається танковим ротам. 

Танкова рота, яка придана механізованому батальйону, діє, як 

правило, у повному складі, а під час наступу в місті, горах, лісі мо-

же повзводно додаватися механізованим ротам. 

Мінометна батарея (придана артилерійська батарея) і гранато-

метний підрозділ механізованого батальйону, як правило, залиша-

ються в безпосередньому підпорядкуванні командира батальйону і 

діють у повному складі для підтримки підрозділів, які наступають, 

у напрямку зосередження основних зусиль батальйону. Іноді міно-
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метна (артилерійська) батарея повзводне, а гранатометний підроз-

діл по відділеннях додаються ротам першого ешелону. Протитан-

ковий підрозділ батальйону, як правило, залишається в безпосеред-

ньому підпорядкуванні командира батальйону і діє в повному скла-

ді. 

 Механізований (танковий) батальйон наступає, як правило, на 

фронті до 2 км, а на ділянці прориву бригади — на фронті до 1 км. 

Механізована (танкова) рота наступає, як правило, на фронті до 

1 км, а на ділянці прориву — на фронті до 500 м. 

Механізований (танковий) взвод наступає на фронті до 300 м. 

Батальйону першого ешелону з’єднання вказується найближче 

завдання, подальше завдання і напрямок продовження наступу; ро-

ті, а також батальйону другого ешелону — найближче завдання і 

напрямок продовження наступу. 

Найближче завдання батальйону першого ешелону, як правило, 

полягає у знищенні противника в опорних пунктах рот першого 

ешелону на своєму фронті наступу і оволодіння ними; подальше 

завдання — у розвитку наступу, розгромі противника у взаємодії із 

сусідніми батальйонами в глибині району оборони і оволодінні 

першою позицією. Напрямок продовження наступу визначається з 

таким розрахунком, щоб забезпечувалось виконання подальшого 

завдання бригади. 

Найближче завдання роти першого ешелону, в тому числі і тан-

кової роти, приданої механізованому батальйону, як правило, поля-

гає у знищенні противника в опорному пункті взводу першого еше-

лону і оволодінні ним. 

Напрямок продовження наступу визначається з таким розрахун-

ком, щоб забезпечувалось виконання найближчого завдання бата-

льйону. 

Найближче завдання батальйону другого ешелону під час вве-

дення його в бій може полягати в завершенні розгрому спільно з 

батальйонами першого ешелону бригадних резервів противника і 

оволодінні їхнім рубежем. 

Найближче завдання роти другого ешелону під час введення її в 

бій може полягати у завершенні знищення противника спільно з 

ротами першого ешелону в опорних пунктах у глибині оборони і 

оволодінні першою позицією. 
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Напрямок продовження наступу батальйону (роти) другого 

ешелону визначається з таким розрахунком, щоб забезпечувалось 

виконання подальшого завдання бригади, (батальйону). 

Напрямок зосередження основних зусиль указується старшим 

командиром або визначається командиром батальйону (роти). У 

ході наступу він може змінюватися. У напрямку зосередження ос-

новних зусиль постійно підтримується перевага в силах і засобах 

над противником. 

Бойовий порядок батальйону в наступі будується в один або в 

два ешелони, роти — в один ешелон. 

При одноешелонній побудові бойового порядку батальйону ви-

діляється резерв у складі не менше взводу. У ході наступу поло-

ження рот (взводів) у бойовому порядку батальйону (роти) може 

бути в лінію, кутом вперед, кутом назад, уступом вправо, уступом 

вліво. 

Наступ на противника, який обороняється, із положення безпо-

середнього зіткнення з ним батальйон (рота) починає в заздалегідь 

створеному, відповідно до рішення командира, бойовому порядку 

(вихідному положенні). Вихідне положення для наступу займається 

батальйоном (ротою) після необхідного перегрупування з положен-

ня оборони або з одночасною зміною підрозділів, які обороняють-

ся. 

У ході перегрупування (зміни) батальйон займає вихідний район 

для наступу, а рота — вихідну позицію. Танковий батальйон, крім 

того, може займати очікувальну позицію. 

Вихідний район призначається для заняття батальйоном вихід-

ного положення для наступу. Він повинен забезпечити потайне ро-

зміщення, найменшу уразливість підрозділів від усіх видів зброї 

противника і вигідні умови для переходу в наступ. 

Механізованому батальйону першого ешелону вихідний район 

призначається в напрямку його майбутнього наступу в межах пер-

шої позиції, батальйону другого ешелону, — як правило, в межах 

другої позиції. 

У вихідному районі для наступу батальйону створюються вихі-

дні позиції механізованих рот, а іноді і танкових підрозділів, вогне-

ві позиції артилерії, зенітного підрозділу, вогневих засобів, виділе-

них для ведення вогню прямою наводкою, обладнуються шляхи ви-
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сування підрозділів батальйону для переходу в атаку, рубежі розго-

ртання танкових підрозділів, командно-спостережні пункти. 

Вихідна позиція механізованої роти складається з траншеї, при-

леглих до неї ходів сполучення, вогневих позицій бойових машин 

піхоти (бронетранспортерів) і позицій вогневих засобів, приданих 

роті. У випадку неможливості потайного заняття бойовими маши-

нами піхоти (бронетранспортерами) вогневих позицій зі своєю ро-

тою біля переднього краю вони можуть розташовуватися спільно зі 

взаємодіючим танковим підрозділом на вихідній або очікувальній 

позиції. З початком наступу ці бойові машини піхоти (бронетранс-

портери) висуваються до своїх рот слідом за танками. 

Механізована рота першого ешелону, як правило, розташову-

ється в першій траншеї. Рота другого ешелону (резерв) батальйону 

займає вихідну позицію в другій і третій траншеях. 

Вихідні позиції танкових підрозділів можуть призначатися при 

наявності умов, які забезпечують потайність від спостереження і 

підслуховування противника на віддаленні 2—4 км від переднього 

краю його оборони. Ці позиції, як правило, завчасно обладнуються 

екіпажами танків і підрозділами інженерних військ. Від позицій ро-

звідуються і провішуються шляхи руху танків в атаку. З положення 

оборони танки можуть починати наступ безпосередньо із опорних 

пунктів, які вони займають. 

Гранатометний підрозділ займає вогневі позиції за ротами пер-

шого ешелону на віддаленні від них до 300 м, а протитанковий — 

на віддаленні до 100 м. 

Вогневі позиції мінометної (артилерійської)' батареї розташо-

вуються за ротами першого ешелону на віддаленні від них до 500 м. 

Зенітний підрозділ займає стартові (вогневі) позиції в бойових 

порядках рот. 

Автомобілі, призначені для перевезення особового складу меха-

нізованих підрозділів, розташовуються в укритих місцях поротно 

або побатальйонне. 

Очікувальна позиція танкового батальйону призначається, як 

правило, на віддаленні 5—7 км від переднього краю оборони про-

тивника на місцевості, яка забезпечує потайне розміщення і найме-

ншу уразливість танків від усіх видів зброї противника. 
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 Перегрупування батальйону (роти), який займає оборону в без-

посередньому зіткненні з противником, з метою заняття вихідного 

положення для наступу проводиться потай, як правило, вночі або в 

інших умовах обмеженої видимості з виконанням заходів щодо 

введення противника в оману. Підрозділи, які займають оборону в 

другому ешелоні, в межах призначеної смуги наступу, як правило, 

переходять в наступ з висуванням із районів, які займають. Механі-

зована рота виходить на вихідну позицію, як правило, вночі перед 

наступом. У цей же час займають підготовлені вогневі позиції гар-

мати та інші засоби, виділені для ведення вогню прямою наводкою. 

Вони розташовуються в обладнаних укриттях і з початком вогневої 

підготовки атаки висуваються для ведення вогню по призначених 

цілях. 

Танки і бойові машини піхоти, що знаходяться в опорних пунк-

тах рот першого ешелону, які змінюються іншими підрозділами, як 

правило, залишаються на місці і використовуються для ведення во-

гню прямою наводкою в період вогневої підготовки атаки. Надалі 

вони переходять в атаку разом з механізованими ротами, які зайня-

ли вихідне положення. 

Зміна підрозділів, які обороняються, з метою заняття військами 

вихідного положення для наступу. При цьому механізовані роти 

батальйону, який наступає в першому ешелоні, змінюють підрозді-

ли, які обороняються, і займають вихідне положення для наступу, а 

танковий батальйон і бойові машини піхоти (бронетранспортери) 

механізованих рот виходять на очікувальні позиції. 

У вихідному положенні війська знаходяться в готовності до від-

биття можливого наступу противника і суворо дотримуються вста-

новленого режиму поведінки на передньому краю і в глибині бойо-

вого порядку. 

У випадку виявлення відведення противником своїх військ у 

глибину оборони, командир батальйону висуває вперед розвідку, 

негайно організовує" заняття залишених противником позицій, не 

втрачаючи з ним зіткнення, і одночасно доповідає командиру бри-

гади . 

Наступ з ходу на противника, який обороняється, як правило, 

здійснюється з вихідного району, віддаленість якого визначається 

старшим командиром. Розгортання батальйону (роти) в бойовий 
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порядок здійснюється в ході його висування до рубежу переходу в 

атаку. 

Для організованого висування, розгортання і переходу в атаку 

батальйону (роті) призначаються: 
➢ маршрути висування;  

➢ вихідний рубіж (пункт);  

➢ рубежі (пункти) розгортання в батальйонні (10-15 км), ротні (4-

6 км), взводні колони;  

➢ рубіж переходу в атаку і рубіж безпечного віддалення;  

➢ під час атаки в пішому порядку для механізованих підрозділів, 

крім того, призначається і рубіж спішування; 

➢ для механізованих підрозділів на автомобілях можуть признача-

тися місця посадки десантом на танки. 

Рубіж розгортання у взводні колони призначається, по можли-

вості, за складками місцевості в 2—3 км від переднього краю обо-

рони противника. 

Місця посадки особового складу механізованих підрозділів де-

сантом на танки, як правило, вибираються на віддаленні 2—4 км 

від переднього краю оборони противника, на місцевості, яка забез-

печує потайну і швидку посадку. 

Рубіж переходу в атаку вибирається так, щоб висування до ньо-

го танкових і механізованих підрозділів здійснювалось потай, а 

віддалення його забезпечувало ведення дійсного вогню із основних 

видів зброї і дозволяло підрозділам безупинно, на максимальній 

швидкості досягти переднього краю оборони противника в указа-

ний час («Ч»), Він може призначатися на віддаленні до 600 м від 

переднього краю оборони противника, а іноді і більше. 

Рубіж спішування призначається по можливості ближче до пе-

реднього краю оборони противника, як правило, в місцях, укритих 

від вогню його кулеметів і протитанкових засобів ближнього бою. 

Іноді він може збігтися з рубежем переходу в атаку. 

Залежно від обстановки і характеру місцевості віддалення цих 

рубежів (пунктів) може бути іншим. 

Атака полягає у стрімкому безупинному русі танкових і механізова-

них підрозділів в бойовому порядку в поєднанні з інтенсивним вогнем 

із танків, бойових машин піхоти (бронетранспортерів), а по мірі збли-

ження з противником і з інших видів зброї з метою його знищення. 
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Танкові підрозділи атакують в бойовій лінії, а механізовані під-

розділи, залежно від обстановки — в пішому порядку слідом за та-

нками або на бойових машинах піхоти (бронетранспортерах) без 

спішування особового складу. 

Атака механізованих підрозділів у пішому порядку застосову-

ється під час прориву підготовленої оборони противника, укріпле-

них районів, а також на різко пересіченій і важкодоступній для тан-

ків і бойових машин піхоти (бронетранспортерів) місцевості. Осо-

бовий склад механізованих підрозділів при цьому атакує противни-

ка в цепу безпосередньо за бойовою лінією танків на віддаленні, 

яке забезпечує його безпеку від розривів снарядів своєї артилерії і 

підтримку танків вогнем стрілецької зброї. Бойові машини піхоти 

{бронетранспортери) в цьому випадку, використовуючи складки 

місцевості, стрибками від рубежу до рубежу (від укриття до укрит-

тя) діють за своїми підрозділами на віддаленні, яке забезпечує на-

дійну підтримку вогнем своєї зброї атакуючих танків і механізова-

них підрозділів. Бойові машини піхоти зі стабілізованим озброєн-

ням наступають, як правило, безпосередньо в цепу своїх підрозді-

лів. 

Після спішування особового складу механізованих підрозділів у 

бойових машинах піхоти (бронетранспортерах) залишаються засту-

пники командирів бойових машин — навідники-оператори (навід-

ники кулеметів), механіки-водії {водії) і заступники командирів 

взводів, які вогнем бойових машин піхоти (бронетранспортерів) 

підтримують бій своїх підрозділів. 

Механізовані підрозділи на автомобілях атакують противника, 

як правило, в пішому порядку. В окремих випадках (при бездоріж-

жі, при наявності глибокого снігового покриття та інших) особовий 

склад механізованих підрозділів на окремих ділянках може атаку-

вати противника десантом на танках. Автомобілі після спішування 

особового складу відводяться в призначені місця вбору і розташо-

вуються поротно або побатальйонне на віддаленні 2—4 км від пе-

реднього краю оборони противника. Виклик їх до своїх підрозділів 

здійснюється командиром батальйону або за його дозволом коман-

дирами рот. 

Атака механізованих підрозділів на бойових машинах піхоти 

(бронетранспортерах) застосовується, коли оборона противника на-
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дійно подавлена із знищенням більшої Частини його протитанко-

вих засобів, а також під чає наступу на спішно зайняту оборону. 

При цьому танки атакують слідом за розривами снарядів своєї ар-

тилерії, а механізовані підрозділи на бойових машинах піхоти (бро-

нетранспортерах) — в бойовій лінії за танками на віддаленні 100—

200 м, ведучи вогонь з усіх своїх вогневих засобів. 

Вогневе ураження противника полягає у комплексній вогневій 

дії на нього силами і засобами різноманітних видів Збройних Сил, 

родів військ і спеціальних військ із застосуванням ракет і боєпри-

пасів у звичайному спорядженні, запалювальних боєприпасів і су-

мішей. 

Перед атакою механізованих і танкових підрозділів проводиться 

вогнева підготовка атаки, а в ході наступу — вогнева підтримка 

атаки і вогневе супроводження наступу підрозділів у глибині. 

Вогнева підготовка атаки починається в призначений час. У цей 

період артилерія і авіація подавляють і знищують засоби ядерного і 

хімічного нападу, системи високоточної зброї, артилерію, протита-

нкові засоби, живу силу і вогневі засоби противника в опорних пу-

нктах його оборони і поза ними, а також пункти управління та інші 

об'єкти, а гранатометний взвод — живу силу і вогневі засоби, роз-

ташовані поза укриттями, у відкритих окопах (траншеях) і за склад-

ками місцевості. 

Гармати і танки, виділені для стрільби прямою наводкою, а та-

кож бойові машини піхоти і протитанкові керовані ракетні компле-

кси в цей час знищують ті вогневі засоби противника, які спостері-

гаються, в першу чергу протитанкові і броньовані, на передньому 

краю і в найближчій глибині. Вогнева підготовка атаки закінчуєть-

ся з виходом підрозділів першого ешелону на рубіж усього бою. 

Вогнева підтримка атаки починається із закінченням вогневої 

підготовки і продовжується безперервно на глибину оборони бри-

гади першого ешелону противника, а іноді і на більшу глибину. 

Вогневе супроводження наступу підрозділів у глибині оборони 

противника починається після закінчення вогневої підтримки і 

здійснюється протягом всього бою. 

Підрозділи технічного забезпечення і тилу до початку наступу 

повинні забезпечити технічне обслуговування і ремонт озброєння 

та техніки, поповнення запасів ракет, боєприпасів, пального та ін-
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ших матеріальних засобів. Поранені і хворі з медичних пунктів час-

тин евакуюються. 

ІІ. ПІДГОТОВКА НАСТУПУ. 

Підготовка наступу починається з одержанням завдання.  

Вона включає: 
➢  організацію бою (прийняття рішення, рекогносцировку, поста-

новку бойового завдання підрозділам, організацію взаємодії, во-

гневого ураження противника, всебічного забезпечення бою і уп-

равління);  

➢  підготовку батальйону (роти) до виконання бойового завдання;  

➢  підготовку вихідного району;  

➢  організацію і проведення виховної роботи;  

➢  практичну роботу командира батальйону (роти), його заступ-

ників і штабу батальйону в підпорядкованих підрозділах 

➢  інші заходи. 

Методи і зміст роботи командира і штабу з організації бою ми з 

вами вивчали раніше (тема № 4). Зараз розглянемо особливості ор-

ганізації наступального бою.  
 

Під час наступу з положення безпосереднього зіткнення з про-

тивником командир батальйону (роти) більшу частину роботи щодо 

організації бою (прийняття рішення, рекогносцировку, постановку 

бойових завдань, організацію взаємодії і вогневого ураження) про-

водить на місцевості.  

Із заняттям вихідного району (вихідної позиції) або з виходом 

танків на очікувальні позиції командир батальйону (роти) організо-

вує спостереження і охорону, ставить завдання ротам (взводам) і 

вогневим засобам щодо відбиття можливої атаки противника, а та-

кож ударів його авіації та аеромобільних груп, дає вказівки щодо 

інженерного дообладнання вихідного району (вихідної, очікуваль-

ної позиції), звертаючи особливу увагу на ретельне маскування ін-

женерних споруджень і виконання заходів щодо захисту від зброї 

масового ураження і високоточної зброї. 

Під час наступу з ходу командир батальйону (роти) приймає рі-

шення і доводить завдання підрозділам, як правило, по карті або на 

макеті місцевості, надалі він проводить рекогносцировку, віддає 

бойовий наказ і організовує взаємодію безпосередньо на місцевості. 
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Коли командир батальйону (роти) не має можливості виїхати на мі-

сцевість з підпорядкованими командирами рот (взводів), всю робо-

ту щодо організації бою він проводить по карті або на макеті місце-

вості, при цьому бойові завдання підрозділам і порядок взаємодії 

він уточнює під час їхнього висування на рубіж переходу в атаку та 

з початком атаки. 

 

У задумі бою на наступ командир батальйону (роти) визначає:  
➢ напрямок головного удару;  

➢ способи розгрому противника (якого противника, де, в якій по-

слідовності і як розгромити з вказівкою порядку його ураження 

вогнем танків, бойових машин піхоти, інших штатних і прида-

них засобів, заходів щодо введення противника в оману, а та-

кож порядок дій підрозділів); 

➢ бойовий порядок батальйону (роти). 

Крім того, залежно від умов переходу в наступ командир бата-

льйону (роти) визначає (якщо вони не вказані старшим команди-

ром) вихідні і очікувальні райони (позиції), вихідний рубіж, рубежі 

розгортання, рубіж переходу в атаку і маршрути висування; під час 

наступу механізованого батальйону на автомобілях — місця посад-

ки десантом на танки. 

 

Рекогносцировка проводиться з метою вивчення місцевості і 

уточнення прийнятого по карті рішення. До неї залучаються коман-

дири рот (взводів), окремих підрозділів, а також командири прида-

них і підтримуючих підрозділів. Коли командирам рот виїхати на 

місцевість з командирами взводів немає можливості, командир ба-

тальйону залучає на рекогносцировку і командирів взводів рот 

першого ешелону. 

У ході рекогносцировки командир батальйону (роти) вивчає мі-

сцевість, призначає (вказує) орієнтири і уточнює: 
➢ передній край оборони противника, підступи до нього, наяв-

ність і характер загороджень і перешкод, опорні пункти, розта-

шування вогневих засобів, особливо протитанкових, резервів, 

рубежі можливих ударів його бойових вертольотів і встанов-

лення мінних полів засобами дистанційного мінування, відкриті 

фланги і проміжки, сильні і слабкі місця в обороні противника 

та можливі його дії; 
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➢ фронт наступу і напрямок зосередження основних зусиль, бойо-

ві завдання ротам (взводам) і приданим підрозділам; 

➢ цілі (об'єкти) противника, які підлягають вогневому ураженню;  

➢ вогневі позиції штатних і приданих вогневих засобів і терміни 

їхнього інженерного обладнання; 

➢ місця проходів у загородженнях і переходів через перешкоди, 

час їх пророблення (влаштування), місця оснащення танків кат-

ковими мінними тралами; 

➢ маршрути висування, рубежі розгортання, переходу в атаку; 

➢ напрямок переміщення командно-спостережного пункту бата-

льйону і місця розгортання підрозділів технічного забезпечення 

і тилу. 

Командир механізованого батальйону (роти) під час наступу з 

положення безпосереднього зіткнення з противником уточнює ви-

хідні позиції рот (.взводів) для наступу, місця для пропускання тан-

ків та їхнє позначення, а під час наступу з ходу — рубіж спішуван-

ня рот (взводів); для підрозділів на автомобілях, крім того, — місця 

посадки десантом на танки і збору автомобілів після спішування 

особового складу. 

Під час постановки завдань командир батальйону в бойовому 

наказі вказує: 
➢ ротам першого ешелону, в тому числі приданій танковій (меха-

нізованій) роті, — засоби посилення, найближче завдання і на-

прямок продовження наступу, вихідні позиції і час їхнього за-

няття, хто підтримує; 

➢ роті другого ешелону — вихідну (очікувальну) позицію і час її 

заняття, можливі рубежі введення в бій, найближче завдання і 

напрямок продовження наступу, засоби посилення під час вве-

дення в бій; 

➢ резерву — вихідну позицію, напрямок і порядок переміщення в 

ході наступу, завдання, до виконання яких бути готовим; 

➢ приданим підрозділам артилерії і мінометній (артилерійській) 

батареї батальйону — цілі для ураження в період вогневої під-

готовки атаки, з початком атаки і кого підтримувати, завдання 

щодо забезпечення введення в бій другого ешелону і відбиття 

контратак противника, вогневі позиції, маршрут і порядок вису-

вання, час готовності до відкриття вогню, порядок переміщен-

ня; 
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➢ гарматам і танкам, виділеним для стрільби прямою наводкою, 

— цілі для ураження в період вогневої підготовки атаки і з по-

чатком атаки, вогневі позиції та час їхнього заняття, дії після 

виконання завдання; 

➢ гранатометному підрозділу — цілі для знищення і подавлення в 

період вогневої підготовки атаки і з початком атаки, вогневу 

позицію, маршрут і порядок висування, напрямок стрільби, час 

готовності до відкриття вогню, кого підтримувати під час атаки, 

завдання щодо забезпечення введення в бій другого ешелону, 

прикриття флангів, відбиття контратак піхоти противника, міс-

це в бойовому порядку батальйону і порядок переміщення; 

➢ протитанковому підрозділу — цілі для знищення в період вог-

невої підготовки атаки, вогневу позицію, час і порядок її занят-

тя, місце в бойовому порядку батальйону, напрямок і порядок 

переміщення в ході бою, завдання, до виконання яких бути го-

товим, і можливі рубежі розгортання; 

➢ приданому зенітному підрозділу — в яких напрямках вести роз-

відку повітряного противника і які підрозділи прикрити від 

ударів з повітря у вихідному районі, під час висування, розгор-

тання, атаки переднього краю оборони противника і наступу в 

глибині, місце в колоні під час висування і в бойовому порядку 

батальйону, порядок переміщення, час і ступені готовності; 

➢ приданому інженерно-саперному підрозділу— місця і час про-

роблення проходів у загородженнях і влаштування переходів 

через перешкоди перед переднім краєм оборони противника, 

напрямок переміщення і порядок пророблення .проходів у заго-

родженнях противника в глибині його оборони. 

Під час постановки завдань командир роти в бойовому наказі 

вказує: 
➢ механізованим (танковим) взводам — засоби посилення, об'єкт 

атаки і напрямок продовження наступу, вихідну позицію; 

➢ приданому артилерійському підрозділу — вогневі завдання, час 

і порядок їхнього виконання, район вогневих позицій і порядок 

переміщення; 

➢ приданим вогневим засобам — цілі для ураження під час атаки 

переднього краю оборони противника, місце в бойовому поряд-

ку і порядок переміщення. 

Під час наступу з ходу командир батальйону (роти), крім того, в 

третьому пункті бойового наказу вказує маршрут висування бата-
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льйону (роти), рубіж (пункт) розгортання в ротні і взводні колони, 

місця посадки особового складу десантом на танки (для підрозділів 

на автомобілях), рубіж спішування для механізованих рот (взводів), 

які атакують в пішому порядку, і рубіж переходу в атаку. Під час 

постановки завдань підрозділам у цьому випадку замість вихідних 

(очікувальних) позицій і часу їхнього заняття він указує час прохо-

дження рубежів (пунктів). 

Взаємодію командир батальйону (роти) організовує за завдан-

нями, рубежами, часом і способами виконання завдань. Організо-

вуючи взаємодію, він повинен переконатися у правильному розу-

мінні командирами рот (взводів) поставлених завдань і способів їх 

виконання. 

 

Під час організації взаємодії командир батальйону зобов'язаний: 
➢ узгодити дії підрозділів родів військ під час перегрупування 

(зміни) або в період висування і розгортання їх у бойовий поря-

док, під час нанесення противником ударів авіацією і розвіду-

вально-ударними комплексами, проведення ним контрпідготов-

ки і дистанційного мінування на маршрутах висування і рубе-

жах розгортання; 

➢ встановити порядок заняття ротами (взводами) вихідних пози-

цій для наступу, порядок пропускання танків через бойові по-

рядки своїх підрозділів, а командир танкового батальйону — 

порядок ведення вогню під час переходу в атаку і проходження 

танками вихідного положення механізованих підрозділів; 

➢ під час наступу з ходу встановити порядок висування і розгортан-

ня в бойовий порядок танкових, механізованих і протитанкових 

підрозділів, посадки особового складу механізованих підрозділів 

десантом на танки, а також порядок висування і заняття вогневих 

позицій штатними і приданими вогневими засобами; 

➢ визначити час і порядок оснащення танків катковими мінними 

тралами, пророблення ними проходів в загородженнях перед 

переднім краєм оборони противника і в . глибині; порядок про-

роблення проходів в загородженнях, в тому числі раптово вста-

новлених засобами дистанційного мінування, влаштування пе-

реходів через перешкоди і способи їх позначення; 

➢ узгодити порядок і способи атаки переднього краю оборони 

противника танковими і механізованими підрозділами, ведення 
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ними вогню і подолання загороджень та перешкод; під час ата-

ки в пішому порядку — уточнити порядок спішування особово-

го складу; 

➢ узгодити дії механізованих і танкових рот (взводів) з вогнем ар-

тилерії і ударами авіації, з діями гранатометних, протитанкових 

підрозділів і сусідів щодо знищення противника в опорних  пун-

ктах на першій позиції, під час бою в глибині оборони, особли-

во щодо знищення протитанкових засобів противника, і під час 

відбиття його контратак; 

➢ указати цілі, які уражаються в період вогневої підготовки атаки 

гарматами і танками, які виділені для стрільби прямою навод-

кою, а також гранатометним і протитанковим підрозділами, по-

рядок відкриття і ведення ними вогню і підтримки наступаючих 

підрозділів під час подолання загороджень і перешкод перед 

переднім краєм оборони противника, під час атаки і розвитку 

наступу в глибині; 

➢ уточнити місце розвідувального (бойового розвідувального) до-

зору (дозорного відділення, танка) в бойовому порядку баталь-

йону (роти) під час атаки противника, рубіж і час початку ве-

дення розвідки, напрямок або об'єкт розвідки, порядок підтрим-

ки вогнем, підтримування зв'язку і подання доповідей; 

➢ узгодити порядок переміщення другого ешелону (резерву) і за-

безпечення введення його в бій, захисту від високоточної зброї, 

способи спільних дій з підрозділами першого ешелону щодо 

нарощування зусиль для розгрому противника, який протисто-

їть, а також щодо знищення дрібних груп противника, які зали-

шилися в тилу наступаючих військ, і порядок перепідпорядку-

вання засобів посилення; 

➢ уточнити порядок переміщення в ході бою штатної і приданої 

артилерії, гранатометного і протитанкового підрозділів, а також 

інших штатних і приданих підрозділів; 

➢ визначити порядок дій зенітного підрозділу щодо прикриття ба-

тальйону від ударів повітряного противника, а також порядок 

відкриття і ведення вогню по його низьколітних цілях танкови-

ми і механізованими підрозділами; 

➢ повідомити сигнали оповіщення, управління і взаємодії, сигна-

ли розпізнавання своїх літаків і вертольотів, а також способи 

позначення свого положення. 
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Під час наступу в напрямку дій тактичного повітряного десанту 

командир батальйону (роти) вказує порядок з'єднання з ним, сигна-

ли взаємного розпізнавання і радіодані для зв'язку. 

Взаємодія організовується найбільш повно на глибину найбли-

жчого завдання. 

Під час організації взаємодії можуть узгоджуватися й інші пи-

тання, а також указуватися її можливі зміни в ході бою. 

Розрахунки дій підрозділів за термінами здійснюються відносно 

часу («Ч»), в який механізовані і танкові підрозділи, які атакують, 

повинні одночасно увірватися на передній край оборони противни-

ка. 

 

Підготовка батальйону (роти) до виконання бойового завдання 

полягає: 
➢ у підготовці особового складу, озброєння і техніки до бойових 

дій;  

➢ в поповненні запасів ракет, боєприпасів, палива, інших матеріа-

льних засобів; 

➢ у проведенні інших заходів. 
   

Підготовка вихідного району для наступу і місцевості до перед-

нього краю оборони противника включає:  
➢ фортифікаційне обладнання вихідних позицій механізованих і 

танкових рот, вогневих позицій артилерійських і вогневих засо-

бів, виділених для ведення вогню прямою наводкою, стартових 

(вогневих) позицій зенітного підрозділу, командно-

спостережних і спостережних пунктів, районів розташування 

підрозділів технічного забезпечення і тилу;  

➢ влаштування інженерних загороджень;  

➢ підготовку маршрутів для висування і рубежів розгортання;  

➢ здійснення заходів щодо захисту від зброї масового ураження, 

високоточної зброї, маскування; 

➢ інші заходи. 
 

До початку наступу командир батальйону (роти) подає практич-

ну допомогу підлеглим командирам у підготовці підрозділів, пере-

віряє їхню готовність до виконання бойового завдання, забезпече-

ність усім необхідним для ведення бою і доповідає командиру бри-
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гади, (батальйону). Виявлені недоліки усуваються на місці. У приз-

начений час він оголошує командирам штатних і приданих підроз-

ділів час початку вогневої підготовки, а також час «Ч». 

3. ВЕДЕННЯ НАСТУПУ. 

3.1. Ведення наступу з положення безпосереднього зіткнення з 

противником 

В установлений час за сигналом старшого командира почина-

ється вогнева підготовка атаки. 

Підрозділи, які знаходяться у безпосередньому зіткненні з про-

тивником, своїм вогнем знищують і подавлюють вогневі засоби і 

живу силу противника в опорних пунктах на першій позиції. У ви-

падку проведення противником контрпідготовки особовий склад, 

крім спостерігачів і обслуги чергових вогневих засобів, за коман-

дами командирів укривається в траншеях та інших укриттях. 

Командир батальйону (роти) в ході вогневої підготовки атаки 

спостерігає за результатами вогню, ставить завдання підрозділам, 

вогневим засобам на знищення уцілілих і заново виявлених цілей 

противника, контролює своєчасність пророблювання проходів в 

інженерних загородженнях, висування приданих (взаємодіючих) 

танків і доповідає командиру бригади, полку (батальйону) про го-

товність батальйону (роти) до атаки. 

Танковий батальйон, призначений для наступу в першому еше-

лоні, а також танкові батальйони (роти), придані механізованим 

підрозділам і які займають очікувальні (вихідні) позиції, починають 

висування до рубежу переходу в атаку під час вогневої підготовки 

атаки за встановленою командою (сигналом), яка подається з ура-

хуванням їхнього віддалення, можливої швидкості руху і з таким 

розрахунком, щоб забезпечити вихід., танків на передній край обо-

рони противника одночасно з механізованими підрозділами в уста-

новлений час («Ч»). За танками починають рух і бойові машини пі-

хоти (бронетранспортери), які з ними розташовувалися. 

По мірі підходу до рубежу переходу в атаку танкові підрозділи 

послідовно розгортаються в ротні, взводні колони, а потім у бойо-

вий порядок і, продовжуючи рух з максимально допустимою швид-

кістю, переходять в атаку, знищуючи противника вогнем з ходу. 
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Бойові машини піхоти (бронетранспортери) виходять до своїх під-

розділів. 

Танки, які залучалися до стрільби прямою наводкою, займають 

місця в бойовому порядку своїх підрозділів. 

Для атаки механізованих підрозділів у пішому порядку під час 

підходу танків до вихідних позицій механізованих рот першого 

ешелону командири рот подають команду «Приготуватися до ата-

ки», а після проходження танками вихідних позицій — «В атаку — 

вперед!», за якою особовий склад вистрибує з траншей (окопів) і 

слідом за танками атакує противника. Бойові машини піхоти (бро-

нетранспортери) стрибками від рубежу до рубежу (від укриття до 

укриття) діють за своїми підрозділами на віддаленні, яке забезпечує 

надійну підтримку вогнем своєї зброї атакуючих танкових і механі-

зованих підрозділів, а бойові машини піхоти зі стабілізованим 

озброєнням — безпосередньо в цепу. 

Під час атаки на бойових машинах піхоти (бронетранспортерах) 

механізовані підрозділи посадку особового складу в бойові машини 

піхоти (бронетранспортери) здійснюють під час вогневої підготов-

ки атаки. При цьому бойові машини піхоти (бронетранспортери), 

які розташовуються позаду своїх підрозділів, за командою (сигна-

лом) командира батальйону (роти) потай підходять до своїх підроз-

ділів і, використовуючи складки місцевості, роблять зупинку для 

посадки особового складу. Особовий склад за командою своїх ко-

мандирів швидко робить посадку в машини і приготовляється до 

ведення вогню. Бойові машини піхоти (бронетранспортери) слідом 

за танками переходять в атаку. 

Артилерія з початком атаки переходить до артилерійської підт-

римки атаки. Гармати, які виділені для стрільби прямою наводкою, 

протитанкові керовані ракетні комплекси, гранатомети і бойові 

машини піхоти (бронетранспортери) продовжують знищувати цілі 

противника, які уціліли і заново виявлені, вогнем у проміжках між 

своїми підрозділами та із-за флангів. 

Під час атаки механізованих підрозділів у пішому порядку осо-

бовий склад долає мінні поля противника слідом за танками по їх-

ніх коліях і по пророблених проходах. Бойові машини піхоти, які 

мають трали, продовжують атаку, долаючи мінні поля самостійно. 

Бойові машини піхоти, які не мають тралів, і бронетранспортери, 
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подолавши мінні поля по проходах, доганяють свої підрозділи і во-

гнем своєї зброї підтримують їхню атаку. 

Якщо механізовані підрозділи атакують на бойових машинах 

піхоти, які оснащені тралами, то танки і бойові машини піхоти до-

лають мінні поля противника без згортання бойових порядків, як 

правило, самостійно за допомогою тралів, а техніка, яка не має тра-

лів, — по пророблених проходах. 

Мінні поля, раптово встановлені засобами дистанційного міну-

вання на напрямках висування наступаючих військ або перед під-

розділами, які атакують, при неможливості їх обходу долаються по 

проходах, що пророблені групами розгородження і групами розмі-

нування, в передбойових порядках під прикриттям вогню підрозді-

лів, які атакують, та артилерії. У цьому випадку окремі бойові ма-

шини піхоти (бронетранспортери) і танки до пророблених проходів 

рухаються по виходах, які розміновані механізованими відділення-

ми (екіпажами танків), з використанням табельних комплектів роз-

мінування та іншими засобами. 

Подолання мінних полів танковими та механізованими підроз-

ділами здійснюється під прикриттям вогню артилерії, а також про-

титанкового та гранатометного підрозділів батальйону. 

Механізовані підрозділи рухаються як можна ближче до танків, 

для того, щоб забезпечити тісну вогневу взаємодію з ними і не дати 

можливості противнику відсікти себе від танків. 

З підходом танкових і механізованих підрозділів до рубежу без-

печного віддалення від розривів своїх снарядів та мін (гранат) ар-

тилерія (гранатомети) за командою (сигналом) командира бригади, 

полку (батальйону) переносить вогонь в глибину. Безпечним відда-

ленням для механізованих підрозділів, які атакують в пішому по-

рядку, вважається віддалення 400 м, а на бойових машинах піхоти 

(бронетранспортерах) —300 м; для танкових підрозділів — 200 м. 

У точно встановлений час («Ч») танкові і механізовані підрозді-

ли стрімко вриваються на передній край оборони противника, зни-

щують його живу силу і вогневі засоби, оволодівають опорними 

пунктами і безупинно продовжують атаку в глибину. 

Батальйон, який діє поза ділянкою прориву, вогнем усіх засобів 

перешкоджає противнику зняття з позицій і перекидання сил і засо-

бів до ділянки прориву. При досягненні необхідного ступеня вогне-
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вого ураження противника, який протистоїть, або при виявленні 

зняття ним частини сил або відходу з позицій, які займають, бата-

льйон при підтримці вогню артилерії атакує противника, в першу 

чергу на напрямках, які примикають до ділянки прориву, широко 

застосовуючи маневр підрозділами і вогнем, знищує його в опор-

них пунктах і у взаємодії з головними силами розвиває наступ в 

глибину. 

У випадку стійкого утримання противником переднього краю 

другий ешелон (резерв) батальйону здійснює маневр і вводиться в 

бій на ділянці прориву, атакує у фланг і в тил противника, який 

обороняється, і спільно з першим ешелоном батальйону завершує 

його знищення, розширяє ділянку прориву і розвиває наступ у гли-

бину. 

Під час наступу бригади по всій смузі без призначення ділянки 

прориву батальйон, використовуючи результати вогневого уражен-

ня, здійснює маневр підрозділами та вогнем і, прикриваючи фланги 

виділеними підрозділами, головними силами з ходу проникає через 

розриви і проміжки в обороні противника в його тил і безупинно 

просувається в глибину. Противник, який продовжує чинити опір, 

блокується і знищується другим ешелоном (резервом) або виділе-

ними підрозділами. 

У випадку, якщо проникнути в глибину оборони з ходу не вда-

лося, батальйон з фронту і флангів завдає ураження противнику, 

який обороняється, виділеними підрозділами здійснює маневр че-

рез проміжки і розриви в обороні, виходить у фланг і в тил против-

нику, спільною атакою всіх підрозділів з фронту, флангів і тилу за-

вершує його розгром і розвиває наступ у глибину. 

З початком атаки штатна і придана артилерія безперервно пода-

вляє і знищує противника, який перешкоджає наступу танкових та 

механізованих підрозділів, за командою (сигналом) командира ба-

тальйону або самостійно переносить вогонь на заново виявлені цілі, 

особливо протитанкові, забезпечуючи безперервну вогневу підтри-

мку атаки. Під час проведення артилерійської підтримки атаки ме-

тодами послідовного зосередження вогню, зосередженого вогню та 

вогню по окремих цілях команди на виклик та перенесення вогню, 

крім команди на початок вогневої підтримки атаки, може подавати 

командир батальйону. 
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Переміщення штатної та приданої артилерії проводиться за роз-

порядженням командира батальйону. Воно починається після ово-

лодіння ротами першого ешелону взводними опорними пунктами 

рот першого ешелону противника і здійснюється від рубежу до ру-

бежу за ротами першого ешелону. 

Гранатометний підрозділ діє, як правило, за бойовими порядка-

ми рот першого ешелону на віддаленні до 300 м, а також у проміж-

ках між ними або на одному з флангів батальйону. При необхіднос-

ті він може висуватися безпосередньо в бойовий порядок механізо-

ваних підрозділів. Підрозділ з гранатометами, які встановлені на 

бойових машинах піхоти (бронетранспортерах), діє, як правило, в 

бойових порядках механізованих підрозділів. Підтримку атаки ме-

ханізованих підрозділів гранатометний підрозділ здійснює вогнем 

гранатометів і бойових машин піхоти (бронетранспортерів) з вогне-

вих позицій, які послідовно займаються. 

Протитанковий підрозділ батальйону переміщується, як прави-

ло, за однією з рот першого ешелону в готовності до відбиття 

контратак танків противника та рішення інших завдань, поставле-

них командиром батальйону. 

Протитанкові засоби, придані роті, наступають, як правило, в 

бойових порядках механізованих взводів, у проміжках між ними 

або на одному з флангів роти, з вогневих позицій, які послідовно 

займаються, знищують танки та інші броньовані машини против-

ника, які перешкоджають наступу роти. 

Зенітний підрозділ, який діє за механізованими ротами першого 

ешелону на віддаленні до 200 м, веде безперервну розвідку повіт-

ряного противника і вогнем під час руху або з коротких зупинок 

прикриває підрозділи, які атакують, від ударів з повітря. 

Приданий роті підрозділ вогнеметів наступає в бойовому поряд-

ку роти, веде вогонь за командою командира роти або самостійно. 

Група розгородження батальйону висувається за підрозділами 

першого ешелону в готовності до пророблювання проходів в заго-

родженнях і перешкодах. Нештатна група розмінування роти, ви-

конуючи бойове завдання, знаходиться в готовності до пророблю-

вання проходів у мінних полях противника, в першу чергу тих, що 

встановлені засобами дистанційного мінування. 
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Командно-спостережний пункт батальйону переміщується за 

ротами першого ешелону на віддаленні не більше 300 м, а роти за 

бойовою лінією (цепом) — до 200 м. Під час наступу механізова-

них підрозділів у пішому порядку командир механізованої роти, як 

правило, спішується. 

Батальйон (рота), який діє в напрямку, де противник надійно 

подавлений і не чинить організованого опору, в бойовий порядок 

може не розгортатися і вести наступ у передбойовому порядку. При 

необхідності для «нищення противника, який залишився, призначе-

ні підрозділи можуть розгортатися в бойовий порядок. 

Танкові і механізовані підрозділи сміливо вириваються вперед, 

атакою з ходу знищують резерви, які висуваються, засоби ядерного 

і хімічного нападу противника, системи високоточної зброї, арти-

лерію, пункти управління і створюють умови для розгрому його по 

частинах. 

Бій у глибині оборони противника характеризується нерівномі-

рністю просування підрозділів батальйону і розвивається у склад-

ній, швидкозмінній обстановці. Командир батальйону (роти) пови-

нен уважно спостерігати за ходом бою, управляти вогнем усіх засо-

бів і своєчасно підтримувати підрозділи, які досягли найбільшого 

успіху, вміло використовувати їхній успіх для маневру І раптової 

атаки у фланг та в тил опорним пунктам противника іншими під-

розділами. 

Після знищення противника в районах оборони батальйонів 

першого ешелону батальйон (рота), використовуючи проміжки і 

проломи в бойовому порядку противника, результати вогню арти-

лерії і своїх вогневих засобів, а також удари авіації, продовжує 

стрімко наступати в глибину. Розвідувальний (бойовий розвідува-

льний) дозор батальйону, а іноді і бойові розвідувальні дозори рот 

при підтримці вогню підрозділів першого ешелону виходять вперед 

і ведуть розвідку на своєму напрямку. Особовий склад механізова-

них підрозділів, які діють у пішому порядку, проводять посадку в 

бойові машини піхоти {бронетранспортери) або десантом на танки. 

На важкодоступних для танків ділянках місцевості механізовані 

підрозділи можуть обганяти танки і наступати під прикриттям їх-

нього вогню і вогню бойових машин піхоти (бронетранспортерів). 
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По мірі подолання цих ділянок танки знову випереджають механі-

зовані підрозділи і продовжують наступ. 

Загородження і перешкоди в ході бою підрозділи обходять або 

долають по проходах, які пророблені інженерно-саперними підроз-

ділами або самостійно із застосуванням танків та бойових машин 

піхоти, які оснащені навісним обладнанням, використанням груп 

розгородження (розмінування). 

Захоплені рубежі або окремі об'єкти в глибині оборони против-

ника, які мають важливе значення, закріплюються призначеними 

для цього підрозділами, які негайно окопуються і підготовляють 

вогонь для відбиття можливих атак противника. Стики і відкриті 

фланги забезпечуються вогнем артилерії, маневром резерву, а при 

необхідності і висуванням на загрозливий напрямок підрозділів 

прикриття, які по мірі просування батальйону вперед знімаються. 

Усякий успіх під час ведення бою в глибині оборони противни-

ка повинен бути негайно розвинений й використаний для досягнен-

ня повного розгрому противника. У ході розвитку наступу коман-

дир батальйону (роги) вживає заходів для завчасного розкриття 

оборони противника на наступній оборонній позиції, визначає по-

рядок її вогневого ураження, захоплення з ходу або її прориву, по-

рядок нарощування зусиль шляхом введення в бій другого ешелону 

або резерву і уточнює завдання підпорядкованим і підтримуючим 

підрозділам. 

Батальйон (рота), який діє у другому ешелоні або загальновійсь-

ковому резерві бригади, полку (батальйону), переміщується потай, 

як правило, в передбойовому порядку за батальйонами (ротами) 

першого ешелону, від одного рубежу до іншого, використовуючи 

захисні та маскуючи властивості місцевості, в готовності до розви-

тку успіху, розширення прориву в сторону флангу і відбиття контр-

атак, заміни підрозділів першого ешелону, а також до знищення 

противника, який залишився в тилу підрозділів, що наступають. 

Другий ешелон (резерв) батальйону висувається, як правило, за 

1,5—2км від підрозділів першого ешелону.  

Залежно від обстановка другий ешелон або резерв бригади, пол-

ку (батальйону) може вводитися в бій після завершення виконання 

найближчого завдання або після його виконання, як правило, в 

проміжку між батальйонами (ротами) або із-за флангу одного із ба-
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тальйонів (рот), а іноді і перекатами через їхні бойові порядки. Під 

час введення його в бій командир батальйону уточнює (резерву 

вказує): останні дані про противника; положення підрозділів пер-

шого ешелону батальйону; рубіж введення в бій і час виходу на 

нього; найближче завдання і напрямок продовження наступу; засо-

би посилення, місця і час їхнього прибуття; завдання штатній і 

приданій артилерії, порядок підтримки вогнем і взаємодії з підроз-

ділами першого ешелону і сусідами. 

Командир роти (взводу) другого ешелону (резерву), прийнявши 

рішення, під час руху уточнює (ставить) бойові завдання взводам 

(відділенням, танкам). При цьому на місцевості він указує поло-

ження противника і його вогневих засобів, рубіж введення в бій, 

об'єкт атаки і напрямок продовження наступу та організовує взає-

модію. 

Від батальйону вперед висилається розвідувальний (бойовий 

розвідувальний) дозор. 

На рубіж введення в бій другий ешелон (резерв) висувається в 

передбойовому порядку з максимальною швидкістю. В підходом до 

рубежу введення в бій він швидко розгортається в бойовий поря-

док, ведучи вогонь з усіх видів зброї, з ходу стрімко атакує против-

ника і виконує поставлене завдання. Введення в бій другого ешело-

ну (резерву) підтримується вогнем артилерії, протитанкового і гра-

натометного підрозділів і може прикриватися аерозолями (димами). 

З введенням у бій другого ешелону (резерву) командир баталь-

йону створює (відновлює) резерв. 

 Для відбиття контратаки переважаючих сил противника танки і 

бойові машини піхоти (бронетранспортери) займають вогневі пози-

ції за найближчими укриттями, особовий склад механізованих під-

розділів під час наступу на бойових машинах піхоти (бронетранс-

портерах) або десантом на танках спішується і займає позиції, які 

забезпечують вигідні умови для знищення противника і взаємодію з 

танками. Протитанковий підрозділ займає вогневу позицію на вигі-

дному рубежі танконебезпечного напрямку, як правило, в проміж-

ках або на флангах механізованих рот (взводів). Гранатометний 

підрозділ займає вогневі позиції, як правило, в бойових порядках 

механізованих рот на напрямку дій найбільшої кількості піхоти 

противника. Своїм вогнем він відсікає піхоту противника від танків 
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і знищує її. Батальйон (рота) починає уражати противника зосере-

дженим вогнем підрозділів із усіх вогневих засобів на граничній 

дальності. З підходом противника сила і інтенсивність вогню зрос-

тають і доводяться до найвищої напруги. 

Мінометна (артилерійська) батарея займає вогневі позиції яко-

мога ближче до рот першого ешелону і знищує цілі, які вказані їй 

командиром батальйону. Придана батальйону артилерія може залу-

чатися для знищення танків та інших броньованих машин против-

ника вогнем прямою наводкою. 

Відбивши контратаку противника, батальйон самостійно або у 

взаємодії з сусідніми підрозділами рішучою атакою завершує його 

знищення. 

Якщо противник контратакує рівними або меншими силами, ба-

тальйон (рота) знищує його вогнем усіх засобів і стрімкою атакою 

рот (взводів) з ходу. 

Під час відходу противника командир батальйону (роти) уточ-

нює завдання розвідувальному (бойовому розвідувальному) дозору, 

при необхідності висилає додаткові дозори і ставить завдання під-

розділам на переслідування. Про перехід до переслідування він до-

повідає командиру бригади, полку (батальйону) і повідомляє сусі-

дам. 

Використовуючи високу прохідність танків і бойових машин пі-

хоти (бронетранспортерів), батальйон (рота) стрімко обходить про-

тивника, який відходить, по паралельних маршрутах, виходить на 

шляхи його відходу і рішучою атакою з флангів і тилу в поєднанні з 

діями вогневих засад, у взаємодії з підрозділами, які діють з інших 

напрямків, знищує його. 

При неможливості переслідування противника по маршрутах, 

паралельних напрямку його відходу, батальйон (рота) рішучими ді-

ями знищує підрозділи прикриття, проривається до основних сил 

противника та у взаємодії з сусідами атакує їх з ходу. 

Опорні пункти і засади, які зустрілися в ході переслідування, як 

правило, обходяться, а противник, який в них обороняється, знищу-

ється атакою з тилу. 

Батальйон (рота) під час переслідування може діяти в бойовому, 

передбойовому або похідному порядку. Особовий склад механізо-

ваного підрозділу на автомобілях може переслідувати противника, 
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який відходить, десантом на танках або на автомобілях під прик-

риттям танків. 

Пункт технічного спостереження, ремонтно-евакуаційна (ремо-

нтна) група батальйону, медичний пункт батальйону і пункти тех-

нічного спостереження рот переміщуються за бойовими порядками 

рот першого ешелону, а пункт бойового постачання батальйону, за-

правний та продовольчий пункти — ва другим ешелоном (резер-

вом) батальйону. 

3.2. Ведення наступу з ходу на противника, який обороняється. 

Висування батальйону (,роти) до рубежу переходу в атаку почи-

нається в установлений час або за командою (сигналом) старшого 

командира (начальника) і здійснюється з максимальною швидкіс-

тю. 

Побудова колони батальйону (роти) під час висування до рубе-

жу переходу в атаку повинна забезпечувати швидке розгортання 

його в передбойовий і бойовий порядки. З цією метою роти (взво-

ди) в колоні батальйону (роти) можуть висуватися із засобами по-

силення, а танки, що придані механізованому батальйону — в голо-

ві колони. 

З рубежу (пункту) розгортання в. ротні колони вони виходять на 

свої напрямки. 

Механізовані підрозділи, які висуваються на автомобілях, і тан-

кові підрозділи з виходом до місця посадки десантом на танки зу-

пиняються і особовий склад механізованих підрозділів швидко пе-

ресідає на танки. Після цього танки з десантом продовжують вису-

вання до рубежу переходу в атаку, а автомобілі механізованих рот 

зосереджуються в установлених місцях збору. 

Розвідувальний взвод, якщо він заздалегідь не був висунутий 

для розвідки противника на передньому краю, висувається попере-

ду колони батальйону і веде розвідку маршруту висування. З вихо-

дом на передній край своїх військ взвод розвідує противника в го-

товності до ведення розвідки в ході наступу. 

Гранатометний і протитанковий підрозділи, якщо вони не залу-

чаються до знищення противника в період вогневої підготовки ата-

ки, і другий ешелон (резерв) батальйону до рубежу розгортання в 

ротні колони висуваються за ротами першого ешелону. 
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Придана артилерія і мінометна (артилерійська) батарея, які за-

лучаються до участі у вогневій підготовці атаки, гармати і танки, 

які виділені для стрільби прямою наводкою, протитанкові керовані 

ракетні комплекси, а також гранатомети висуваються і займають 

підготовлені вогневі позиції, як правило, в ніч перед наступом, а 

коли це неможливо — з початком артилерійської підготовки атаки. 

Танки, призначені для оснащення катковими мінними тралами, ви-

водяться в указані їм місця в порядку, встановленому командиром 

бригади . 

Зенітний підрозділ висувається, як правило, розосереджено по 

колені батальйону. 

Під час висування до рубежу переходу в атаку всі підрозділи 

повинні суворо дотримуватися встановлених командиром заходів 

захисту від високоточної зброї противника, в тому числі і заходів 

щодо світлового, звукового і радіомаскування. 

У випадку нанесення противником масованих вогневих ударів 

під час висування до рубежу переходу в атаку підрозділи, які збере-

гли боєздатність, швидко виходять із району ураження і продов-

жують виконувати поставлене завдання. 

Для заміни підрозділів, які втратили боєздатність, командир ба-

тальйону використовує другий ешелон (резерв). 

Мінні поля, які установлені засобами дистанційного мінування 

противника, в період висування долаються по проходах, які проро-

блюються загонами забезпечення руху старшого командира або 

групою розгородження батальйону та нештатними групами розмі-

нування рот. 

Під час застосування противником запалювальної зброї підроз-

діли швидко виходять із району пожежі, гасять осередки вогню на 

техніці і озброєнні і продовжують виконувати поставлене завдання. 

 Батальйон (рота), висуваючись з максимально допустимою 

швидкістю, послідовно розгортається із указаних рубежів (пунктів) 

в ротні та взводні колони, а з підходом до рубежу переходу в атаку 

— в бойовий порядок. 

Атака починається з виходом в установлений час танкових і ме-

ханізованих підрозділів в бойовому порядку на рубіж переходу в 

атаку. З цього рубежу танкові і механізовані підрозділи, взаємно 
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підтримуючи один одного вогнем, атакують противника і стрімко 

просуваються до переднього краю його оборони. 

Під час атаки механізованих підрозділів у пішому порядку бо-

йові машини піхоти (бронетранспортери) з підходом до рубежу 

спішування збільшують швидкість і доганяють танки. З виходом їх 

на цей рубіж особовий склад механізованих підрозділів за коман-

дою командирів рот швидко спішується, на ходу розгортається в 

цеп і слідом за танками по їхніх коліях і по пророблених проходах 

долає мінні поля противника. 

Атаку переднього краю оборони противника і розвиток наступу 

в глибині батальйон (рота) здійснює так само, як і під час наступу з 

положення безпосереднього зіткнення з ним. 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА. 

Наступальний бій у сучасних умовах буде готуватися в обмеже-

ний час та вестись у дуже складних умовах.  

Складні ситуації, що виникають особливо з використанням ви-

сокоточної зброї, реактивних систем залпового вогню вимагають 

підвищення тактичної майстерності командирів і начальників з під-

готовки та ведення наступального бою. Наявність у командирів і 

начальників таких властивостей, як самостійність, ініціатива, воля 

та спроможність діяти рішуче є запорукою перемоги у наступаль-

ному бою. 
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ЛЕКЦІЯ 

Тема № 8: “Основи пересування і розташування на 
місці частин і підрозділів.” 

ЗМІСТ. 

Вступ. 

1. Основи пересування. 

2. Підготовка і здійснення маршу. 

3. Розташування на місці. 

Заключна частина. 

Л І Т Е Р А Т У Р А. 

1. Конституція України та Закони України про Збройні Сили. 

2. Указ Президента України № 555/2015 від 24 вересня 2015 року 

„ Воєнна доктрина України.”  

3. Державна програма розвитку Збройних Сил України на 2011-

2017 рр. 

4. Біла книга 2015. Оборонна політика України: М.О. України, 

Київ-2015. 

5. Корнієнко О.Г., Андрейко Я.Т., Слободянюк О.В., Ярошенко 

М.Б. Загальновійськова підготовка: Підручник. - Тернопіль: Укр-

медкнига, 2002.- с.538. 

6. Бойовий статут Сухопутних військ. Частина ІІ: Батальйон, ро-

та. - К.: воєнне видавництво України “Варта”, 1998.-с.288. 

7. Бойовий статут Сухопутних військ. Частина ІІІ: Взвод, відді-

лення, танк. - К.: воєнне видавництво України “Варта”, 1995.-с.240. 

В С Т У П. 

  В умовах ведення високоманевpових бойових дій значно зpос-

ла pоль пеpесування вiйськ. Вiйська завжди повиннi бути готовi до 

пеpесування в умовах постiйної загpози застосування противником 

артилерії, дій дивеpсiйно-pозвiдувальних гpуп, в умовах pадiоакти-

вного, хiмiчного та бактеpiологiчного заpаження. Це вимагає 

стаpанної пiдготовки озбpоєння, вiйськової та iншої технiки, особо-

вого складу до пересування, вмiлої її оpганiзацiї, всебiчного забез-

печення та вмiння пiдpоздiлiв. 

Локальні війни і збройні конфлікти другої половини ХХ сторіч-

чя здійснили значний вплив на розвиток маршу, а особливо бойові 
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дії на Сході України. В загальній системі бойових дій яскраво про-

явилась його домінуюча роль. Так, в війні в Афганістані вага пере-

сування, що вирішувалися військами складала не менше 70% від 

загального обсягу бойових дій. Аналогічний рівень вона має в Ара-

бо-Ізраїльських війнах, Чечні і на Сході України. Це свідчить про 

те, що марш був і залишається основою підготовленості Сухопут-

них військ як до початку так і під час будь-яких видів бойових дій. 

Тому вивчення даної теми має сучасне актуальне теоретичне та 

практичне значення. 

1. ОСНОВИ ПЕРЕСУВАННЯ. 

1.1. Способи пересування, їх кратка характеристика. 

Пеpесування вiйськ - це оpганiзоване пеpемiщення їх маpшем, 

пеpевезення з викоpистанням piзних видiв тpанспоpту (автомобiль-

ного, залiзничного, моpського, piчкового, повiтpяного) або 

пеpемiщення комбiнованим способом з метою виходу у встановле-

ний час у визначений pайон чи на вказаний pубiж у повнiй готовно-

стi до виконання бойового завдання. 

В сучасних умовах, коли дiям вiйськ пpитаманнi маневpовiсть, 

динамiчнiсть, пpостоpовий pозмах, пеpесування стало невiд`ємною 

частиною бою. Заpаз piзнi способи пеpесування шиpоко застосову-

ються пpи висуваннi вiйськ в pайони бойових дiй, пpи пеpегpупу-

ваннях i маневpi силами й засобами. 

Позитивні риси перевезення залiзничним транспортом:  
➢ збеpеження сил особового складу; 

➢ економія мотоpесуpсів та пального; 

➢ забезпечення високої швидкiсті пеpесування вiйськ незалежно 

вiд поpи pоку й фiзичного стану особового складу; 

➢ швидкiсть пеpевезення пpактично не залежить вiд метеоpо-

логiчних умов. 

Негативні риси перевезення залiзничним транспортом:  
➢ вpазливiсть залiзницi вiд сучасних засобiв уpаження; 

➢ складнiсть пiдготовки пересування;  

➢ складність забезпечення безпеки військ пpи пеpесуваннi. 

➢ зменшення бойової готовнiсті частин i підрозділів. 

Позитивні риси перевезення водним (морським, рiчковим) тран-

спортом: 
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➢ збеpеження сил особового складу; 

➢ економія моторесурсів та пального; 

➢ пересування військ зі швидкістю не менше 25-30 км/год.  

Цей спосiб пеpесування може викоpистовуватися для пеpеки-

дання вiйськ на остpови, iзольованi дiлянки узбеpежжя та евакуацiї 

з них поpанених, хвоpих, уpажених, пошкодженого озбpоєння й 

технiки, а також пpи здiйсненнi маневpу. 

Негативні риси перевезення водним транспортом: 
➢ для забезпечення пеpевезення потpiбнi обладнанi пpичали, по-

тужнi кpани; 

➢ завантаження на водний тpанспоpт i вивантаження досить тpи-

валi;  

➢ повинна бути оpганiзована надiйна обоpона (пpотичовнова, 

пpотимiнна) при проведенні суден до поpту вивантаження. 

Позитивні риси перевезення повiтряним транспортом: 
➢  зберігає сили особового складу; 

➢ зберігає моторесурси бойової техніки та пальне; 

➢ дозволяє швидко перекидати війська на значнi вiдстанi в будь-

якому напpямку та в pайони, що практично недоступнi для ін-

ших видiв тpанспоpту, чеpез значнi зони заpаження, в pайони 

pуйнувань, пожеж i затоплень; 

➢ цей вид тpанспоpту не залежить вiд меpежi доріг (меpежi сiтки 

доpiг), тому може застосовуватися не лише для пеpекидання 

вiйськ над своєю теpитоpiєю, але й для висадки їх в тилу пpоти-

вника; 

➢ значно зменшуються витрати матеpiальних засобiв; 

➢ дозволяє pаптово для пpотивника доставити у визначений pайон 

вiйська у вищiй бойовій готовностi. 

Негативні риси перевезення повiтряним транспортом: 
➢ потpiбна значна кiлькiсть тpанспоpтних засобiв; 

➢ треба організовати прикриття військ пiд час польоту; 

➢ залежить вiд метеоpологiчних умов, наявностi пiдготовлених 

аеpодpомiв чи майданчиків в pайонах завантаження й виванта-

ження вiйськ. 

Перевезення на важких автопоїздах є новим способом пеpесу-

вання вiйськ. Цим способом пеpевозяться на великовантажних 

пpичiпах або тpейлеpах тi пiдpоздiли, котpi мають на озбpоєннi ва-

жку бpонетанкову та iншу технiку з малим запасом ходу й низькою 
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швидкiстю pуху. З пiдвищенням технiчної оснащеностi вiйськ 

пеpевезення на важких автопоїздах знаходить все бiльше застосу-

вання, особливо пiд час пеpемiщення вiйськ на значному вiддаленнi 

вiд лiнiї бойового зiткнення стоpiн. 

Комбiноване пересування - це таке пеpесування вiйськ з одного 

pайону в iнший або на вказаний pубiж , пpи якому поєднуються 

piзнi способи пеpесування. В одних випадках вiйська можуть засто-

совувати piзнi способи пеpесування одночасно, а в iнших - способи 

пеpесування чеpгуються, послiдовно змiнюються.  

 

1.2. Визначення маршу, умови його здійснення. 

Марш - оpганiзоване пеpесування вiйськ у колонах своїм ходом 

на штатнiй технiцi (танках, бойових машинах піхоти, бронетранс-

портерах, автомобілях), чи в пiшому поpядку по доpогах i колонних 

шляхах з метою виходу в призначений район або на вказаний ру-

біж.  

Він є основним способом пеpесування вiйськ. Можливiсть за-

стосування маpшу в будь-якiй обстановцi, не тiльки в глибокому 

тилу своїх вiйськ, але i в pайонi бойових дiй, pобить його найбiльш 

pозповсюдженим способом пеpесування. 

Маpш застосовується у тих випадках, коли для пеpесування 

вiйськ неможливо чи недоцiльно викоpистовувати будь-який вид 

тpанспоpту. 

Позитивні риси пеpесування вiйськ маpшем: 
➢ збеpiгається оpганiзацiйна цiлiснiсть вiйськових фоpмувань; 

➢ ствоpюються спpиятливi умови для всебiчного забезпечення; 

➢ здійснюється надiйне упpавлiння; 

➢ пiдтpимується постiйна бойова готовність вiйськ. 

Негативні риси пеpесування вiйськ маpшем: 
➢ пеpесування своїм ходом, особливо на великі вiдстанi, потpебує 

великого напруження сил особового складу, в пеpшу чеpгу ме-

ханiкiв-водiїв i водіїв бойових машин; 

➢ збільшується спрацьовування озбpоєння й технiки, що  призво-

дить до швидкої витpати мотоpесуpсiв. 

Умови здійснення маршу. 

Марш може здійснюватися: 
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➢ в передбаченні вступу в бій; 

➢ поза загрозою зіткнення з противником;  

➢ за напрямком руху – до фронту, вздовж фронту або від фронту в тил. 

В усіх випадках марш здійснюється потай, як правило, вночі або 

в інших умовах обмеженої видимості, а в бойовий обстановці та в 

глибокому тилу своїх військ – і вдень. 

За будь-яких умов підрозділи повинні прибути в призначений 

район або на вказаний рубіж своєчасно, у повному складі та в гото-

вності до виконання бойового завдання.  

1.3. Маршові можливості частин і підрозділів. 

Про здатність військ здійснювати пересування, зберігаючи бо-

йову готовність, судять за їхніми маршовими можливостями 

Під маршовими можливостями батальйону розуміються показ-

ники, які характеризують його спроможність у встановлений час 

подолати своїм ходом визначену відстань з допустимою напругою 

сил особового складу, нормальною експлуатацією машин і збере-

женням готовності до вступу у бій.  

Показниками маршових можливостей є: 
➢ середня швидкість руху; 

➢ величина добового переходу.  

Середня швидкість руху: 
➢ для змішаних і танкових колон - 20-25 км/год; 

➢ для автомобільних - 25-30 км/год і більше; 

➢ в несприятливих умовах (під час здійснення маршу через лісову 

та болотисту місцевість, в горах, по розбитих та пильних доро-

гах, у спеку, туман, снігопад) - 15-20 км/год; 

➢ в пішому порядку - 4-5 км/год.  

В усіх випадках марш повинен здійснюватися з максимально 

можливою в даних умовах швидкістю. 

Величина добового переходу визначається середніми швидкос-

тями руху, фізичними можливостями складу водіїв та станом ма-

шин. Безпосередньо на рух витрачається 10-12 годин за добу (це 

оптимальне добове навантаження на водія).  

За таких умов величина добового переходу для середніх дорож-

ніх і погодних умов може складати:  
➢ для змішаних і танкових колон - до 250 км; 

➢ для автомобільних - до 300 км; 

➢ в несприятливих умовах - до 200 км, а інколи ще менше; 
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➢ в пішому порядку – до 50 км. 
 

1.4. Райони та рубежі, які призначаються на марші. 

При здійсненні маршу батальйону призначаються: 
➢ вихідний район; 

➢ маршрут висування (крім батальйону, якій діє у передовому за-

гоні); 

➢ вихідний пункт (рубіж); 

➢ пункти (рубежі) регулювання; 

➢ райони привалів; 

➢ район денного або нічного відпочинку (в кінці кожного добово-

го переходу); 

➢ район добового відпочинку; 

➢ район зосередження.  

Вихідний пункт (рубіж) та пункти (рубежі) регулювання з ви-

значенням часу їх проходження головами колон призначаються для 

своєчасного та організованого початку маршу i регулювання швид-

кості pуху колон . 

Вiддаленiсть вихідного пункту (pубежу) від вихідного району 

повинна забезпечити можливiсть витягування колони батальйону з 

pайону розташування. Ця відстань за опитом навчань може бути 5-

10 км. 

Для вiдпочинку особового складу, вживання їжi, пеpевipки ста-

ну збpої, бойової та iншої технiки і технiчного обслуговування пiд 

час маpшу, чеpез 3-4 години pуху призначаються привали триваліс-

тю до однієї години та один привал тpивалiстю до двох годин у 

дpугiй половинi добового пеpеходу.  

В кiнцi кожного добового пеpеходу пpизначається денний (нiч-

ний) вiдпочинок, а пpи маpшi на велику вiдстань - чеpез кожнi 3-5 

добових пеpеходiв, пpи необхiдностi може пpизначатися добовий 

вiдпочинок. 

Для денного (нічного) та добового вiдпочинку, а також для пpи-

валу тривалістю до двох годин вибиpаються pайони, якi забезпечу-

ють захист вiд високоточної збpої та маскування вiйськ. 

1.5. Побудова похідного порядку механізованого батальйону. 

Батальйон на марші може виділятися в передовий загін, аван-

гард або бути у складі головних сил бригади.  
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 Похідний порядок батальйону залежить вiд поставлених за-

вдань, задуму наступного бою та iнших умов обстановки.  

Він повинен забезпечити: 
➢ здiйснення маpшу у визначений теpмiн часу; 

➢ збеpеження боєздатностi батальйону пpи нанесеннi пpотивником 

ядеpних удаpiв, ударів хiмiчною та звичайною збpоєю; 

➢ швидке pозгоpтання його у бойовий поpядок. 

Похідний порядок батальйону складається: 
➢ з похiдної охорони; 

➢ з колони головних сил. 

Колона головних сил батальйону, залежно від умов обстановки, 

може мати різну побудову. Танкова рота прямує, як правило, в го-

лові колони; мінометна (артилерійська) батарея прямує за бойови-

ми підрозділами батальйону. Гранатометний підрозділ прямує, як 

правило, за головною ротою головних сил батальйону; протитанко-

вий підрозділ – за похідною охороною або за головною ротою го-

ловних сил батальйону. Більша частина зенітних засобів зенітного 

підрозділу прямує ближче до голови колони головних сил, а части-

на з них – похідною охороною. 

Останніми в колоні батальйону ідуть підрозділи медичного, ти-

лового та технічного забезпечення. Медичний пункт батальйону у 

передбаченні вступу в бій прямує за підрозділами, призначеними 

для дій у першому ешелоні. 

Похідна охорона батальйону своїми активними  діями повин-

на: 
➢ забезпечити безперебійний pух колони головних сил; 

➢ не допустити pаптового нападу пpотивника; 

➢ забезпечити вигiднi умови для вступу у бiй головних сил; 

➢ не допустити проникнення наземної pозвiдки пpотивника.  

 Для охорони колони на марші від батальйону, який іде в пере-

довому загоні або в авангарді, висилаються: 
➢ в напрямку руху на віддаленні 5-10 км – головна похідна заста-

ва у складі посиленої роти або посиленого взводу; 

➢ на фланги і в тил при необхідності – дозорні відділення (танки). 

Головна похідна застава силою до роти висилає головний дозор 

у складі взводу на віддаленні 3-5 км, а від головного дозору – дозо-
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рне відділення (танк) на віддаленні, яке забезпечує спостереження 

за ним і підтримку його вогнем. 

При загрозі нападу наземного противника від батальйонів, які здійс-

нюють марш у складі головних сил бригади висилає головні дозори.  

Дистанція мiж колонами батальйонів (дивiзiонів) витримується 

2-3 км; мiж машинами - 25-50 м. Якщо вони рухаються на вiдкpитiй 

мiсцевостi, в умовах загpози застосування пpотивником pозвiдува-

льно-удаpних комплексiв, дистанцiї мiж машинами можуть бути 

100-150 м, дистанцiї мiж батальйонами (дивізіонами) у цьому випа-

дку скоpочуються до 1км. 

Похідний порядок батальйону будується: 
➢ в передбаченні вступу в бій – виходячи із задуму бою та умов 

обстановки; 

➢ поза загрозою зіткнення з противником – з урахуванням зруч-

ності руху, захисту від зброї масового ураження і високоточної 

зброї противника та маскування від технічних засобів розвідки. 

До початку та протягом маpшу оpганiзовується pозвiдка пpоти-

вника та мiсцевостi, маpшpутiв pуху для визначення стану доpiг, 

мостiв та пеpепpав, визначення загоpоджень, зон заpаження, 

pайонiв pуйнування, пожеж та затоплень. 

Таким чином, в даному питанні були розглянути основи пересу-

вання військ, були розглянути позитивні та негативні риси переве-

зення військ різними видами транспорту, були розглянути основи 

маршу, умови його здійснення, побудова похідного порядку меха-

нізованого (танкового) батальйону. Все це потрібно знати офіцеру 

медичної служби для більш повної організації медичного забезпе-

чення частин та підрозділів при їх пересуванні. 

Далі розглянемо порядок підготовки та здійснення маршу.  

2. ПІДГОТОВКА ТА ЗДІЙСНЕННЯ МАРШУ. 

2.1. Зміст підготовки маршу батальйону. 

Підготовка маршу починається з одержанням завдання і вклю-

чає: 
➢ організацію маршу; 

➢ підготовку батальйону до здійснення маршу; 

➢ підготовку вихідного району; 
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➢ організацію і проведення виховної роботи; 

➢ практичну роботу командира батальйону, його заступників і 

штабу в підпорядкованих підрозділах; 

➢ інші заходи. 

Зміст організації маршу. 

Організація маршу включає:  
➢ прийняття рішення; 

➢ постановку завдань частинам (підрозділам);  

➢ організацію взаємодії;  

➢ організацію протиповітряної оборони;  

➢ організацію всебічного забезпечення;  

➢ організацію управління; 

Рішення на марш командир батальйону приймає особисто на 

основі з`ясування отриманої задачі, оцінки обстановки та проведе-

них штабом тактичних розрахунків. Воно оформляється на карті.  

В рішенні на марш командир батальйону визначає: 
➢ задум маршу; 

➢ бойові завдання підлеглим та доданим частинам (підрозділам); 

➢ основні питання взаємодії, захисту від ВТЗ та ППО; 

➢ основні питання всебічного забезпечення маршу; 

➢ організацію управління. 

В задумі на марш визначається:  
➢ побудову похідного порядку;  

➢ склад, завдання та віддалення похідної охорони;  

➢ швидкість руху по ділянках маршруту та дистанції між маши-

нами; 

➢  порядок відбиття ударів повітряного противника; 

Крім того, в передбаченні вступу в бій з противником визна-

чаються:  
➢ порядок дій головної похідної застави (головного дозору) і го-

ловних сил; 

➢ побудову бойового порядку; 

➢ вид маневру. 

При організації всебічного забезпечення маршу командир бата-

льйону крім звичайних питань визначає: 
➢ порядок подолання загороджень, у тому числі встановлених ди-

станційним способом, та зруйнувань на маршруті; 
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➢ обсяг і порядок інженерного обладнання району денного (ніч-

ного) відпочинку (зосередження); 

➢ заходи щодо захисту від зброї масового ураження, високоточної 

та запалювальної зброї; 

➢ порядок користування приладами нічного бачення та маску-

вання, а також заходи безпеки та підтримування дисципліни 

маршу. 

Під час підготовки до маршу проводиться поповнення запасів 

ракет, боєприпасів, пального та інших матеріальних засобів, здійс-

нюється технічне обслуговування озброєння і техніки, евакуація 

поранених та хворих, а також надлишку майна та несправного 

озброєння і техніки, які не можуть бути відремонтовані до початку 

маршу. 

Командир батальйону організовує підготовку підрозділів до ма-

ршу та здійснює контроль за виходом підрозділів розвідки і похід-

ної охорони. 

Шикування колони головних сил батальйону проводиться в 

районі розташування. 

2.2. Здійснення маршу батальйоном. 

Здійснення маршу похідною охороною. 

Марш батальйону починається з моменту проходження головою 

колони головних сил вихідного рубежу.  

З самого початку маршу всі підрозділи повинні суворо додер-

жуватись встановленого порядку, рухатися у визначених для них в 

похідному порядку місцях, витримувати дистанції і встановлену 

швидкість руху, точно виконувати команди, що передаються, руха-

тися тільки по правій стороні дороги, дотримуватись заходів безпе-

ки та маскування.  

Рота (взвод), яка призначена в головну похідну заставу, в уста-

новлений час проходить вихідний пункт та рухається по маршруту 

батальйону з установленою командиром батальйоном швидкістю. 

Командир роти іде в голові колони та звіряє по карті маршрут руху. 

Тіснини, тунелі та мости головна похідна застава проходить бе-

зупиненно. Зруйновані ділянки доріг, мости, завали на маршруті 

руху та заміновані ділянки рота обходить, позначаючи покажчика-

ми місця зруйнувань і напрямок обходу. Якщо обхід неможливий 
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або на влаштування проходу в руйнуваннях потрібно менше часу 

ніж на обхід, то головна похідна застава пророблює прохід. При 

дистанційному мінуванні маршруту руху вихід із мінного поля го-

ловна похідна застава здійснює в колоні по проходу, проробленому 

в найкоротшому напрямку. 

Про загородження, зони зараження, райони зруйнувань та шля-

хи їхнього обходу, а також про зустріч з противником командир ро-

ти доповідає командиру батальйону. 

Під час зупинки на привал головна похідна застава за командою 

командира, який вислав її, зупиняється на вигідному рубежі, орга-

нізовує спостереження і знаходиться в постійній готовності до від-

биття противника. 

З виходом у район відпочинку головна похідна застава, зайняв-

ши вигідний рубіж, виконує завдання сторожової охорони, знахо-

дячись у постійній готовності до відбиття нападу противника. 

Здійснення маршу головними силами. 

Головні сили батальйону проходять вихідний пункт головою 

колони встановлений час. 

Підрозділи рухаються тільки по правій стороні дороги, додер-

жуючись установленої швидкості руху, дистанції між машинами та 

заходів безпеки. Тіснини, тунелі і мости колона батальйону прохо-

дить безупиненно з максимально можливою швидкістю. Під час 

руху по мостах, залізничних переїздах, тунелях та небезпечних ді-

лянках маршруту вживаються заходи, які забезпечують безпеку ру-

ху, виключають затори на маршруті та загазованість тунелів. 

Для захисту від високоточної зброї противника максимально 

використовуються поля радіолокаційної невидимості, які утворю-

ються складками місцевості та місцевими предметами, населені пу-

нкти і придорожня рослинність. Під часу руху по відкритих та не-

замаскованих ділянках маршруту не допускається скупчення ма-

шин та зупинка колон, швидкість руху і дистанції між машинами 

збільшуються. 

Вночі машини рухаються з використанням приладів нічного ба-

чення, світломаскувальних пристроїв, а під час руху на ділянках мі-

сцевості, які проглядаються противником, і в світлу ніч – з повніс-

тю вимкненим світлом. 
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Під час здійснення маршу в лісі та під час руху в місті віддале-

ність похідної охорони та дистанції між машинами в колоні скоро-

чуються. На перехрестях, де утруднене орієнтування, виставляють-

ся добре видні покажчики або організується регулювання руху. 

Відбиття ударів повітряного противника на марші здійснюється 

під час руху або з коротких зупинок вогнем зенітного підрозділу та 

виділених для цього механізованих (танкових) підрозділів. 

За сигналом оповіщення про повітряного противника ці підроз-

діли приготовляються до відкриття вогню, люки бойових машин 

(крім люків, із яких буде вестись вогонь) зачиняються. Особовий 

склад переводить протигази в положення "напоготові". 

За сигналом оповіщення про радіаційне, хімічне, біологічне за-

раження батальйон продовжує рух. У бойових машинах піхоти, 

бронетранспортерах і танках перед подоланням зон зараження лю-

ки, двері, бійниці і жалюзі зачиняються, включається система захи-

сту від зброї масового ураження. Особовий склад під час пряму-

вання в пішому порядку і на відкритих машинах одягає засоби ін-

дивідуального захисту. 

Зони з високим рівнем радіації, райони зруйнувань, пожеж та 

затоплень на маршруті руху, як правило, обходяться; при неможли-

вості обходу зони зараження долаються з максимальною швидкіс-

тю з використанням засобів індивідуального захисту та систем за-

хисту від зброї масового ураження, які є на машинах. 

Часткова спеціальна обробка проводиться після виходу із зон 

радіоактивного зараження, а при застосуванні противником отруй-

них речовин – негайно. Повна спеціальна обробка проводиться, як 

правило, в районі денного (нічного) відпочинку або після прибуття 

в призначений район. 

При нанесенні противником ядерних та хімічних ударів по ко-

лоні командир батальйону вживає заходи щодо відновлення боєзда-

тності підрозділів, ліквідації наслідків ударів та продовження руху. 

У випадку застосування противником запалювальної зброї, а та-

кож під час змушеного подолання району пожежі люки, бійниці, 

жалюзі танків, бойових машин піхоти і бронетранспортерів зачи-

няються. Командир батальйону швидко виводить колону із району 

пожеж вперед або в навітряну сторону, зупиняє її, організовує га-

сіння осередків вогню на озброєнні та техніці, рятування особового 
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складу і надання першої медичної допомоги тим, хто постраждав, 

після чого колона продовжує рух. 

Мінні поля, встановлені системами дистанційного мінування 

противника, обходяться, а при неможливості їхнього обходу дола-

ються по проходах, які пророблені інженерними підрозділами, гру-

пою розгородження батальйону.  

На привалах шикування колони не порушується, машини зупи-

няються на правій обочині дороги не ближче 10 м одна від одної на 

дистанції, яка встановлена командиром. Бойові машини ставляться 

під крони дерев, у радіолокаційній тіні місцевих предметів, а на ві-

дкритій місцевості маскуються штатними маскувальними покрит-

тями та місцевими матеріалами. 

Особовий склад виходить з машин тільки за командою (сигна-

лом) своїх командирів і розташовується для відпочинку праворуч 

від дороги. У машинах залишаються тільки спостерігачі, чергові 

кулеметники та радіотелефоністи командирських машин. 

Черговий зенітний підрозділ займає вказану командиром стар-

тову (вогневу) позицію, а чергові стрільці-зенітники розташову-

ються поблизу своїх машин у готовності до знищення повітряних 

цілей противника. Інші зенітні засоби залишаються в колоні на сво-

їх місцях у готовності до відкриття вогню. 

Екіпажі машин (обслуга, водії) проводять контрольний огляд 

озброєння, техніки і разом з призначеним для допомоги особовим 

складом проводять технічне обслуговування. 

Тильна похідна застава іде слідом за колоною, яку охороняє, а 

бокова похідна застава – на рівні голови колони, яку охороняє. Їх 

віддалення від колони, яка охороняється, може бути до 5 км. 

Дрібні групи противника, які опинилися в тилу, тильна і бокова 

похідні застави знищують і потім продовжують виконувати завдання. 

При загрозі нападу переважаючих сил противника вони займають ви-

гідний рубіж і не допускають удару по колоні, яку охороняють. 

При зміни завдання і напрямку руху командир передового заго-

ну або авангарду повинен негайно зупинити підрозділи, які вико-

нують завдання щодо ведення розвідки й охорони, і вказати їм по-

рядок подальших дій. Колона в попередньому похідному порядку 

або після необхідного перешикування по коротких шляхах виво-

диться на новий напрямок (маршрут) і виконує нове завдання.  
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Машини, які вийшли з ладу в ході маршу, зупиняються на пра-

вій обочині дороги або відводяться в сторону. Екіпажі (водії) ма-

шин визначають причини несправностей і вживають заходів щодо 

їх усунення. Замикання колони батальйону надає допомогу екіпа-

жам (водіям) під час усунення несправностей. Після усунення не-

справностей машини продовжують рух, приєднуючись до похідної 

колони, місця в колонах своїх підрозділів вони займають на прива-

лах. Обгін колон під час руху забороняється. 

Поранені та хворі після надання їм медичної допомоги евакую-

ються в найближчі медичні пункти (заклади), а при неможливості 

евакуації ідуть слідом зі своїми підрозділами або з медичним пунк-

том батальйону. 

Командир батальйону, як правило, пересувається в голові коло-

ни батальйону. 

Зв'язок на марші здійснюється рухомими засобами, а в підрозді-

лах, крім того, встановленими сигналами. Радіозасоби працюють 

тільки на прийом. У ході маршу командир батальйону через комен-

дантські пости повідомляє номер своєї колони, інформацію про 

стан пройденої ділянки дороги та обстановку на ній, а від старшого 

комендантського поста одержує накази і розпорядження, які надій-

шли для нього. 

У горах особливу увагу приділяють перевірці справності ходо-

вої частини та механізмів управління машин, вивченню важкопро-

хідних ділянок маршруту, визначенню порядку їхнього подолання 

та організації регулювання руху на цих ділянках. На всіх машинах 

повинні бути заздалегідь підготовленні спеціальні пристрої для за-

побігання скочування машин при зупинках на підйомах та спусках. 

Похідна охорона висилається на менше, ніж у звичайних умо-

вах, віддалення. 

Під час руху по закритих ділянках маршруту, в місцях можли-

вих обвалів, каменепадів та осипів, а також на ділянках, де можливе 

влаштування противником загороджень, як правило, висилається 

безпосередня охорона та виставляються спостерігачі, які після про-

ходження колони батальйону продовжують рух позаду неї, а на 

черговому привалі приєднуються до своїх підрозділів. 
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Швидкість руху на підйомах, спусках та інших важкопрохідних 

ділянках може знижуватися, а дистанції між машинами можуть збі-

льшуватися до меж, які забезпечують безпеку руху. 

Перевали, ущелини, гірські проходи, каньйони і тунелі підрозді-

ли долають, як правило, безупинно в сурово встановленому поряд-

ку. Машини у випадку змушеної їх зупинки відводяться в місця, де 

вони не заважають руху колон. 

Під час подолання особливо небезпечних ділянок доріг, які по-

винні позначатися покажчиками, особовий склад механізованих 

підрозділів спішується. 

Зупинки колон забороняється у руслах рік, що висохли, на водо-

стоках, крутих підйомах і спусках, у тунелях, а також над обривом 

або під ним. Зупинки треба робити на рівних ділянках доріг у міс-

цях, безпечних від каменепадів та снігових лавин. 

Зимою перед маршем командир батальйону організовує підго-

товку озброєння, техніки до роботи в умовах низьких температур та 

вживає заходів щодо запобігання обморожень особового складу та 

забезпечення машин пристроями для підвищення їх прохідності. 

Якщо марш здійснюється в умовах глибокого снігового покрову, в 

похідну охорону включаються машини, оснащені навісним облад-

нанням. 

При частих снігових зарядах або в сильну заметіль рух з дозволу 

командира бригади може бути припинений. Командир батальйону в 

цих умовах повинен заборонити одиночне пересування людей і 

машин, організувати кругову охорону та вжити заходів щодо обіг-

ріву особового складу. 

На основі рішення командира організується медичне забезпе-

чення пересування частин та підрозділів, тому офіцеру медичної 

служби важливо знати порядок роботи командира з організації пе-

ресування та порядок здійснення маршу. 

Далі розглянемо організацію розташування частин та підрозді-

лів на місці. 

3. РОЗТАШУВАННЯ НА МІСЦІ. 

3.1. Основи розташування батальйону на місці. 

Батальйон на місці може розташовуватися: 
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➢ в районі зосередження; 

➢ в вихідному районі; 

➢ в районі відпочинку; 

➢ в інших районах.  

Район розташування призначається на місцевості, яка має при-

родні укриття і забезпечує захист підрозділів від зброї масового 

ураження та високоточної зброї.  

Район розташування повинен забезпечувати: 
➢ розосередження та потайне розміщення підрозділів; 

➢ швидкий збір і проведення маневру в потрібному напрямку; 

➢ зручність розміщення та відпочинку особового складу; 

➢ сприятливі умови в санітарно-епідемічному відношенні.  

Потрібно уникати розташування поблизу важливих об'єктів, на-

селених пунктів, по яких противник може нанести масовані вогневі, 

ядерні та хімічні удари. Розташування підрозділів під лініями елек-

тромережі, поблизу газо - та нафтопроводів не допускається. 

Розташування підрозділів у населених пунктах, як правило, 

здійснюється в умовах суворої зими або тривалої непогоди, якщо 

немає часу на влаштування укрити поза населеними пунктами, або 

при наявності населених пунктів, звільнених від місцевих жителів. 

Батальйону призначаються основний та запасний райони розта-

шування. 

Батальйон у призначеному районі розташовується поротно з та-

ким розрахунком, щоб з початком виходу із району не робити зай-

вих пересувань. Розмір району для розташування батальйону на мі-

сці може бути 10 кв. км і більше.  

Рота в указаному їй районі розташовується, як правило, вздовж 

маршруту висування, використовуючи захисні та маскувальні влас-

тивості місцевості. Відстань на відкритій місцевості між танками, 

БМП (БТР) повинна бути 100-150 м, а між взводами 300-400 м. 

Мінометна (артилерійська) батарея батальйону розташовується 

в повному складі або повзводно на загрозливих напрямках, знахо-

дячись у постійній готовності до відкриття вогню. 

Гранатометний та протитанковий підрозділи батальйону розта-

шовуються, як правило, з механізованими ротами. 
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Зенітний підрозділ займає стартові (вогневі) позиції в місцях, 

які забезпечують можливість ведення вогню по літаках та верто-

льотах противника. 

Розвідувальний взвод розташовується поблизу командно-

спостережного пункту. 

Підрозділи технічного, тилового та медичного забезпечення ро-

зміщуються з урахуванням зручності забезпечення підрозділів.  

До виходу в призначений район організовується його рекогнос-

цировка.  

Забороняється робити написи або виставляти покажчики з най-

менуванням та нумерацією підрозділів та прізвищами їхніх коман-

дирів. 

Під час розташування підрозділів в районі, звільненому від про-

тивника, проводиться ретельна розвідка й очищення району від 

дрібних груп противника та його розвідувально-сигналізаційних 

приладів, які залишилися. Виявлені мінні поля, заміновані об'єкти 

та заражені ділянки місцевості позначаються й охороняються. При 

необхідності на шляхах руху пророблюються проходи або позна-

чаються об'їзди. При наявності часу проводиться суцільна очистка 

району від мін. Для позначення місць, несприятливих в санітарно-

епідемічному відношенні, виставляються відповідні знаки. 

Зупинка колон підрозділів на дорогах в очікуванні розташуван-

ня у відведеному районі не допускається. 

3.2. Підготовка батальйону до розташування на місці. 

Підготовка до розташування батальйону на місці починається 

після отримання бойового завдання від старшого командира. 

Вона включає : 
➢ організацію розташування батальйону на місці (прийняття рі-

шення по карті, проведення рекогносцировки і розвідка району 

розташування, уточнення рішення, постановка бойових завдань 

підрозділам, організація взаємодії, всебічного забезпечення, ор-

ганізація управління); 

➢  підготовка батальйону до виконання бойового завдання (під-

вищення боєздатності, доукомплектування підрозділів особо-

вим складом, озброєнням, технікою та поповнення запасів ма-

теріальних засобів; підготовка командирів і особового складу 
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до виконання бойового завдання; підготовка озброєння і техні-

ки до бойового застосування; проведення виховної роботи); 

➢ здійснення маршу та заняття району розташування; 

➢ підготовка району розташування (фортифікаційне обладнання 

районів і підрозділів; підготовка маршрутів для висування і 

підрозділів; підготовка вогневих позицій, рубежів розгортан-

ня і вогневих рубежів для танків і БМП, підрозділів сторожо-

вої охорони і чергових підрозділів, обладнання стартових і 

вогневих позицій засобам протиповітряної оборони і вогнево-

го ураження противника; обладнання інженерних загоро-

джень; обладнання районів розгортання підрозділів технічно-

го, тилового та медичного забезпечення; здійснення заходів 

по захисту від ЗМУ, високоточної зброї, маскуванню, водоза-

безпеченню); 

➢  організація і проведення виховної роботи; 

➢ практична робота командира батальйону, його заступників в 

підпорядкованих підрозділах. 

Організація всебічного забезпечення та управління при розта-

шуванні на місці. 

Розвідка організується і ведеться на всіх загрозливих напрямках 

сторожовою охороною, розвідувальними дозорами. Особлива увага 

приділяється розвідці противника на маршрутах, які виводять до 

розташування військ, а також в районах, зручних для висадки пові-

тряних десантів. 

В інтересах захисту від зброї масового ураження в залежності 

від часу перебування батальйону в районі можуть обладнуватись 

укриття зі спеціальними обладнаннями, організується оповіщення 

підрозділів, готуються заходи по ліквідації наслідків застосування 

противником ядерної і хімічної зброї. 

Інженерна розвідка районів розташування проводиться завча-

сно, як правило, одночасно з роботою рекогносцирувальної гру-

пи. 

Інженерне обладнання районів починається з прибуття підрозді-

лів в свої райони. Відриваються укриття для особового складу та 

техніки, проводиться маскування. Готуються запасні шляхи для 

маневру підрозділів. 
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Підрозділи технічного, тилового та медичного забезпечення ро-

згортаються в районі розташування батальйону поблизу шляхів пі-

двозу і евакуації. 

Командно-спостережний пункт батальйону розгортається в рай-

оні, який забезпечує безперебійний зв`язок з підрозділами і керів-

ництвом ними як при розташуванні на місці, так і з початком вису-

вання.  

3.3. Охорона при розташуванні на місці. 

Батальйон під час розташування на місці охороняється: 

- безпосередньою охороною;  

- сторожовою охороною (при загрозі нападу противника).  

Сторожова охорона організується з метою: 
➢ забезпечити охорону військ від раптового нападу наземного 

противника; 

➢ недопустити проникнення в своє розташування розвідки проти-

вника. 

Сторожова охорона складається з: 
➢ сторожових загонів у складі посиленої роти; 

➢  сторожових застав у складі посиленого взводу;  

➢ сторожових постів у складі відділення (танка); 

➢ секретів (2-3 чоловіка).  

Сторожова охорона повинна бути круговою і перехоплювати всі 

основні шляхи та підступи до району розташування.  

Сторожовому загону (заставі) вказується: 
➢ рубіж оборони; 

➢ смуга охорони і ведення розвідки.  

Смуга охорони по фронту може досягати: 
➢ для роти - 5 км; 

➢ для взводу - 2 км.  

Віддаленість сторожових загонів від частин, які охороняються, 

може бути 5-10 км. 

При необхідності на загрозливі напрямки виставляються: 
➢ сторожові пости - на віддаленні до 1500 м; 

➢ секрети – на віддаленні до 400 м від району розташування під-

розділів. 

В межах району розташування охорона здійснюється безпосере-

дньою охороною, яка включає: 
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➢ парні патрулі; 

➢ постійне чергування спостерігачів на командно-спостережних 

пунктах; 

➢ крім того призначаються черговий підрозділ у складі взводу. 

Сторожова охорона організується командиром батальйону в хо-

ді прийняття рішення на розташування батальйону на місці.  

При появі противника сторожова застава підсилює спостере-

ження та готується до бою. Командир сторожової застави, допові-

дає командиру, який вислав охорону, та оповіщає сусідні застави 

(пости). 

Дрібні групи противника захоплюються в полон або знищують-

ся. При наступі значних сил противника сторожова застава вперто 

утримують зайнятий рубіж, забезпечують розгортання та вступ у 

бій основних сил батальйону. 

3.4. Розташування на місці в особливих умовах. 

Особливості розташування батальйону на місці в гірській місце-

вості. 

  При розтушуванні підрозділів в горах доцільно вибирати для 

них райони, де характер місцевості та мережа шляхів забезпечують 

розосередження їх розташування, швидкий вихід в потрібному на-

прямку та розгортання для відбиття нападу противника. Для укрит-

тя підрозділів використовують складки місцевості, тунелі, ущели-

ни, печери. Неможна розташовувати підрозділи в місцях, де мож-

ливі обвали, снігові лавини та наводнення. В горах сторожова охо-

рона займає позиції в районах вузлів доріг, мостів, на командних 

висотах, в гірських проходах та на перевалах. 

 Особливості розташування батальйону на місці в лісі. 

Підрозділи розташовуються вздовж доріг та просік, що полег-

шує вихід з районів розташування. На випадок лісової пожежі го-

туються як найбільша кількість шляхів та визначаються декілька 

варіантів її використання для виходу в запасні райони. Рятувальні 

роботи та гасіння пожеж здійснюються спеціально виділеними під-

розділами з засобами пожежегасіння та технікою, а при необхідно-

сті всім особовим складом. 

 Особливості розташування батальйону в степових (пустинних) 

районах. 



186 

При розташуванні в степових (пустинних) районах підрозді-

ли розташовуються розосереджено, використовуючи лісосмуги 

(оазиси), в балках між барханами. На місцевості, де відсутні 

природні маски, широко використовуються табельні маскуваль-

ні засобами, а також маски з підручних засобів, крім цього, тех-

ніка розфарбовуються під фон місцевості. В степових (пустин-

них) районах особлива увага приділяється протиповітряній обо-

роні. 

Особливості розташування батальйону на місці взимку. 

Підрозділи розташовуються переважно вздовж доріг, які пос-

тійно повинні підтримуватись у проїжджому стані. Для розташу-

вання підрозділів використовуються сухі лощини, яри та ділянки 

місцевості покриті лісом та кущами. 

При наявності в районі розташування населених пунктів теплі 

приміщення відводяться перш за все для медичного пункту, а також 

для почергового обігрівання особового складу. 

В даному питанні були розглянути питання основ розташування 

батальйону на місці, підготовки батальйону до розташування на мі-

сці, охорони при розташуванні на місці, розташування на місці в 

особливих умовах. Ці питання також важливо знати офіцерам ме-

дичної служби, так як до початку пересування або в кінці пересу-

вання частини та підрозділи будуть, як правило, знаходитись в рай-

онах розташування, в яких треба також організовувати медичне за-

безпечення. 

 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА. 

Механізований (танковий) батальйон (рота), оснащений сучас-

ним озброєнням, військовою та іншою технікою, має змогу вести 

потужний вогонь, високу рухомість, маневреність, броньований за-

хист та стійкий до впливу артилерії противника. Батальйон (рота) 

може здійснювати марш на велику відстань, швидко використову-

вати ракетні, танкові та вогневі удари для розгрому противника. 

Великого значення на цьому фоні має організація медичного забез-

печення частин та підрозділів при їх пересуванні та розташуванні 

на місці.  
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